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نظرها و خبرها
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حــدود دو هفتــه از اعتراضــات بــه مرگ مهســا 
امینی می گذرد و اینترنت و شبکه های اجتماعی 
بــا محدودیت هایی روبه رو شــده اســت. تقریباً 
هرروزه گزارشی از خســارتی که قطعی اینترنت 
به کسب وکارها وارد کرده، منتشر می شود. طبق 
برآوردهای نت بالکس خسارت قطعی اینترنت 
ایران در هــر ســاعت بیــش از یک ونیــم میلیون 
دالر برآورده شــده اســت. همچنین حــدود400 
هزار تا یــک میلیون کســب وکار به  خاطــر فیلتر 
اینســتاگرام و واتس اپ در معرض خطر نابودی 

هستند.
با وجود این آمــار و ارقام امــا نمایندگان مجلس 
معتقد هستند در این روزهای ناآرام باید مسائل 
مهم تــر را در نظــر گرفــت و چــون شــبکه های 
اجتماعی بســتری برای اغتشاشات است، باید 

قطع شوند.
روح هللا عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع 
و معادن در گفت وگو با راه   پرداخت با بیان اینکه 
نمایندگان به دنبال فیلترینگ دائمی شبکه های 
اجتماعــی نیســتند، گفــت: »نمی خواهیــم 
اینترنــت و فضــای مجازی بســته شــود. چون با 
تعطیلی اینترنت، کشــور هم تعطیل می شــود. 
دولت و مجلس هیچ کــدام به دنبــال فیلترینگ 
دائمی شبکه های اجتماعی نیستیم، اما برخی 
پلتفرم ها با نظام عناد دارند؛ مانند اینســتاگرام 
و تلگــرام و یکــی از عوامــل اصلــی اغتشــاش، 

شبکه های اجتماعی است.«
به گفته عباسپور در اینجا موضوع اهم فی االهم 
می شــود و پــس از مدتــی کــه شــرایط آرام شــد، 
دوبــاره اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی به کار 

خود ادامه می دهند.
او همچنیــن بیان کــرد: »مــن تا االن نشــنیده ام 
کــه فیلترینگ اینســتاگرام یا ســایر شــبکه های 

اجتماعی به صورت دائمی باشــد و حتی تا االن 
بحثی با وزیر ارتباطات مطرح نشده است.«

اســت  نماینــدگان  اغلــب  نظــر  ایــن  البتــه 
نطق هــای  و  مصاحبه هــا  در  نماینــدگان  و 
میان دســتور خود به ایــن موضوع اشــاره کردند 
و بار دیگر بــر قانونمندکردن فضــای مجازی هم 

تأکید داشتند.
یکشــنبه 10 مهرمــاه هــم در جلســه غیرعلنــی 
نماینــدگان با وزیر کشــور و فرماندهان انتظامی 
کشــور، نمایندگان بر قانونمندی فضای مجازی 
تأکیــد کردنــد و بــه گفتــه نظام الدیــن موســوی، 
ســخنگوی هیئت رئیســه مجلس نظــر مجلس 
این است که بر اساس واقعیت های جامعه مردم 
بایــد بتواننــد از فضای مجــازی اســتفاده کنند، 
اما هنوز تصمیم گیــری قطعی دربــاره رفع فیلتر 
برخی شبکه های اجتماعی اتخاذ نشده است. 
آن طور که موسوی می گوید، تصمیم این قطعی 
بــر اســاس مصوبــات مقامــات و دســتگاه های 
ذی صالح بوده اســت. صحبت هــای نمایندگان 
در حالــی اســت کــه ایــن مجلــس طــرح »طــرح 
جهــش دانش بنیــان« را بــا هــدف رفــع موانــع 
توســعه شــرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها 
تصویــب کــرد و حاال ایــن کســب وکارها بــا مانع 
جدی تری چون قطعی اینترنت مواجه هستند.

در مقابــل موافقــان قطــع اینترنــت در زمــان 
ناآرامی ها، نمایندگان مخالفــی هم وجود دارند 
کــه ترجیــح دادنــد در ایــن موقعیــت صحبتــی 
نکننــد. البتــه غالمرضــا نــوری قزلجــه، نماینده 
آذربایجان شــرقی در گفت وگــو با ایلنــا در مورد 
افزایش هزینه های خرید و دانلود فیلترشکن ها 
اعالم کرد که طبق تجربــه، فیلترینگ نمی تواند 
اهدافــی را کــه سیاســت گذاران به دنبــال آن 

هستند، عملی و محقق کند.
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نگاهی به موضع مجلس در خصوص وضعیت اینترنت در این روزها

مخالفاندرسکوت
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اگر خبرهای اکوسیستم نوآوری و استارتاپی کشور در هفته 
گذشــته را مرور کرده باشــید، در کنار مــوج نگرانی های کلی 
برای ایــن فضا و تأثــرات بابت فضــای کلی کشــور و اتفاقات 
تلخی که مدام هم بیشتر می شــوند، در یک کلمه می توان 
گفــت خبــر امیدوارکننــده ای یافــت نمی شــود؛ نــه خبــری 
از یک جذب ســرمایه جدیــد اســتارتاپی بوده، نــه خبری از 
سرمایه گذاری یک شرکت خطرپذیر در یک شتاب دهنده 
یــا مرکــز نــوآوری و نــه البتــه خبــری از رویدادهای همیشــه 
امیدبخش و دورهمی هایی که نشانه زنده بودن و پویایی این 

فضا در سال های گذشته بوده است.
چند خبــری هم که بیــرون آمــده، اظهارنظــر و تحلیل هایی 
درباره کاهــش حجــم تراکنش هــای اینترنتی، به کمــا رفتن 
تجارت اجتماعی و ریزش 90 درصدی آن، یک ســوم شــدن 
درآمدهای شرکت پســت که به تعبیر مدیرعامل آن ناشی 
از سقوط تجارت در شبکه های اجتماعی بوده و... بوده اند. 
این همه آن  چیزی است که این روزها درباره یک اکوسیستم 
در حال رشــد و امیدبخش از اقتصاد کشور می توان گفت؛ 

رشــد و امیدی کــه مربوط بــه ســال ها و ماه های 
گذشــته بوده و این روزها باید از گزاره های دیگر 
درباره آن صحبت کرد. اکوسیستمی که با ادامه 
وضع فعلی و محدودیت های گسترده اینترنت 
احتماالً حجم خبرهای بد آن بیشتر هم خواهد 
شــد. اما این همه تلخی ها و خطرات این روزها 
در این اکوسیستم نیست! نگرانی های ریشه ای 
دیگری نیز وجود دارد که باید درباره آنها حرف زد 

و سؤال مطرح کرد.

 خطر از بین رفتن صنف
ایــن روزهــا کــه تالش هــای صنفــی بــه اشــکال مختلــف به 
بن بســت می رســند، بیــش از اینکــه عــده ای بخواهنــد 
خوشــحالی خود را از عملکرد فعاالن صنفی نشــان دهند، 
باید نگــران از بیــن رفتن یــا تضعیــف نهادهایی باشــیم که 
همیشه محملی بوده اند برای دفاع از اکوسیستم های نوآوری 
در حوزه های مختلف. تالش هایی از جنس نامه نگاری های 
ســازمان نظام صنفی رایانه ای کشــور، بیانیه ســازمان نظام 
صنفی استان تهران، بیانیه انجمن فروشگاه های اینترنتی، 

بیانیه انجمن تجارت الکترونیک و بسیاری تالش های فردی 
و جمعی دیگر تا اینجا نه تنها گوش شنوایی پیدا نکرده اند، 
بلکه با آماج تهمت ها و حمله ها از جانب کاربران شبکه های 
اجتماعــی و بدتــر از آن برخــی نهادهــای ذی ربــط مواجــه 
شــده اند. تا آنجا که برخی از این انجمن ها مجبور به حذف 
بیانیه هایشان از روی وب سایت های رسمی شان شده اند و 

برخی دیگر مجبور به توضیح و تفسیر.
روندی که جز به اخته کردن این نهادهای صنفی و تضعیف 
اقتصادهــای مرتبط با آنهــا نخواهد انجامید و فضــا را برای 
فعالیت کســانی باز خواهد کرد که صرفاً یــا به دنبال منافع 
کوتاه مــدت خود هســتند، یــا رادیکال تر کــردن حرکت های 

صنفی این حوزه.

 ادامه محدودیت ها و کوچک شدن اقتصاد 
دیجیتال

محدودیت اینترنت و زیرساخت ها و استفاده از پلتفرم های 
محبوب خارجی جز به معنای از بین رفتن کســب وکارهای 
کوچــک اینترنتــی و روی آوردن آنهــا به ســمت 
غیررســمی و غیرمولــد اقتصــاد نخواهــد بــود. 
تــا همین جا هم بــرآورد خســارت های ناشــی از 
محدودیت اینســتاگرام به موضوعی سخت و 
پیچیده تبدیل شده است. کسی از سرنوشت 
ده هــا هــزار کســب وکار کوچــک مبتنــی بــر 
شــبکه های اجتماعی خبری ندارد و مشخص 
نیست حتی اگر همین فردا اینستاگرام مجدداً 

برقرار شود، آنها چه مسیری در پیش دارند.
راه برون رفت این ماجرا هــم چیزی جز باز کردن 
سریع تر بســترهای محبوبی چون اینستاگرام 
و واتــس اپ نیســت؛ اقدامــی کــه تعلــل در آن نــه کمکی به 
وضعیت امنیتی کشــور می کند و نه بــرای اقتصاد ناخوش 

این روزهای کشور، تصمیمی منطقی است.

 خطر تسویه حساب با کسب وکارهای بزرگ 
اینترنتی 

یکی از رویه های خطرناکی که این روزها در فضای نوآوری 
کشور شــاهد آن هســتیم، تالش عده  و جریان هایی برای 
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تأثیر اختالالت اینترنت
بر لجستیک

درآمدهایپستی
یکسوم
کاهشیافت

محمود لیائی، مدیرعامل شرکت ملی پست و معاون وزیر 
ارتباطــات در روز جهانی پســت اعــالم کرد: »بــا توجه به 
اختالل اینترنت در دو هفته گذشــته و فیلتر پلتفرم های 
خارجی مثل اینستاگرام و واتس اپ، درآمد شرکت پست 
یک سوم کاهش یافته است و این موضوع نشان می دهد 
یک سوم مرسوله های پستی و معامالت از طریق اینترنت 
بین الملل و پلتفرم های خارجی انجام می گرفته است.«

لیائی در ادامه با اشــاره به آغاز هفته پست و روز جهانی 
پست، ســرانه پســتی کشــور را  ناچیز اعالم کرد و گفت: 
»ســرانه پســتی یعنــی هر یــک نفــر در ســال چــه میزان 
مبادله پســتی انجــام می دهد. ســرانه پســتی در کشــور 
چیــن عــدد 1800، آمریــکا 1۲00، اتحادیه اروپــا 900 و در 

پرســـــــش های بی جـــــــواب این روزهـــــا
نه تنها خبرهای خوبی از اکوسیستم نوآوری کشور به گوش نمی رسد بلکه کسی



KARANG

3

شــــــــــــــمــــــــــــــاره 68
17 مهـــــــــــــــــــــر 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

نظرها و خبرها
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گزارش تحلیلی نصر تهران از زیان کسب وکارها به دلیل قطعی 
اینترنت منتشر شد

 ۷۴درصددرآمدهانصفشدهاند

REVIEWبررسی

گــزارش آمــاری و تحلیلی ســازمان نظام صنفی 
رایانه ای استان تهران از ضرر و زیان کسب وکارها 
به دلیل اختالل و قطعی اینترنت منتشــر شد. 
در این گزارش تأثیر محدودیت  های اینترنت بر 
کســب وکارها از منظر کاهــش درآمــد، افزایش 
هزینــه  یــا اختــالل در عملیــات جــاری شــرکت 
از طریــق نظرســنجی و مشــارکت 104 شــرکت 
زیرمجموعــه ســازمان از تاریــخ 7 تــا 10 مهــر 
بررسی شده است. بر اساس اعالم نصر تهران، 
به وضوح مشخص است که این محدودیت ها 

لطمات شدیدی به شرکت ها وارد کرده  است.
یکــی از مهم ترین پرســش هایی که شــرکت های 
عضو نظــام صنفــی رایانه ای تهــران به آن پاســخ 
داده انــد، تأثیــر محدودیت هــای اینترنــت بــر 
میزان فروش آنهاســت. بر اســاس آمارهــای این 
شــرکت ها، بیــش از 41 درصد شــرکت ها بین ۲۵ 
تا ۵0 درصــد درآمد خود را در این مدت از دســت 
داده اند و حدود 47 درصد هم بیشتر از ۵0 درصد 
کاهــش فــروش داشــته اند. 11 درصــد شــرکت ها 
کسانی هستند که کمتر از ۲۵ درصد درآمدشان 
را از دســت داده انــد و ممکن اســت تحــت تأثیر 
نوســان های کوتاه مدت باشــند. همان گونه که در 
نمودار مشخص اســت، نسبت شرکت هایی که 

کاهش درآمد نداشته اند، تقریباً صفر است.
در پرسشــی دیگر از شــرکت ها پرســیده شده در 
صورت تداوم این محدودیت ها، میزان خســارت 
روزانــه آنها، یعنی ترکیــب فروش ازدســت رفته و 
هزینه اضافه شــده چقدر خواهد بود. ۵۳ درصد 
آنها روزانه ۵0 میلیون تومان، ۲1 درصد بین ۵0 تا 
100 میلیون تومان، حدود 18 درصد بین 100 تا ۵00 
میلیون تومان و قریب به هشت درصد هم روزانه 

باالتر از ۵00 میلیون تومان خسارت می بینند.
اگــر تعــداد کارکنــان را شــاخصی بــرای بزرگــی 
شــرکت ها بدانیــم، می تــوان گفــت تقریبــاً همان 
هشــت درصدی کــه بــاالی ۲00 نفــر نیــرو دارنــد، 
احتماالً روزانه باالی ۵00 میلیون تومان خســارت 
خواهند دیــد و همــان 7۳درصدی که زیــر ۵0 نفر 
نیــرو دارنــد، روزانــه ۵0 میلیــون تومــان خســارت 

خواهنــد دیــد. ایــن اعــداد نشــان می دهــد هیــچ 
بخشــی از صنعــت رایانــه از گزنــد این خســارات 
مصون نمانده  و در صورت تداوم این محدودیت ها 

خسارت ها هم ادامه خواهد داشت.
از پنج شــنبه ۳1 شــهریور 1401 اختــالالت اولیــه 
تقریباً در تمــام دیتاســنترها آغاز شــد. این روند 
تا زمان تهیــه این گــزارش )10 مهــر 1401( بــا روند 
ثابتی ادامه دارد. در روز شنبه دوم مهر، اختالالت 
داخلــی در ارتبــاط بیــن دیتاســنتری و ارتبــاط بــا 
اینترنت بین الملل افزایش چشم گیری داشت و 
شــدیدترین اختالالت را به ویژه در بخش داخلی 
تجربه کــرد. در باقی روزها، اختــالالت در روزهای 
پنج شــنبه و جمعه، هفتم و هشــتم مهر شــدت 
بیشتری داشت و تمرکز این اختالالت از ساعت 

16 تا ۲4 هر روز بود.
در بخش دیگری از گزارش به عوامل مؤثر بر ضرر و 
زیان شرکت ها به دلیل محدودیت های ایجادشده 
در اینترنت پرداخته شده است. ارتباط مستقیم 
کاهش فروش با درآمد شرکت ها به دلیل اختالل 
در کانال هــای فــروش، کاهــش فــروش یــا درآمــد 
شــرکت به دلیل اختالل در اســتفاده از ابزارهای 
بازاریابــی دیجیتــال، لطمــه بــه عملیــات روزانــه 
اســتفاده از ابزارهای ارتباط با مشتریان، صدمه 
به عملیــات جــاری شــرکت به دلیــل اختــالل در 
اســتفاده از ابزارهای طراحی و توسعه محصول، 
افزایش آسیب در عملیات جاری شرکت به دلیل 
اختالل در استفاده از سامانه های داخلی شرکت، 
صدمه به عملیات جاری شرکت به دلیل اختالل 
در اســتفاده از ابزارهــای ارتبــاط درون ســازمانی، 
صدمه به عملیات جاری شرکت به دلیل اختالل 
در تعامــل بــا اشــخاص و مؤسســات غیرایرانــی، 
لطمه به عملیات جاری شرکت به دلیل اختالل در 
تعامل با مؤسسات آموزشی و پژوهشی، لطمه به 
عملیات جاری شرکت به دلیل اختالل در تعامل 
با پیمانکاران و اشخاص همکار و لطمه به عملیات 
جاری شرکت به دلیل اختالل در دورکاری کارکنان 
مهم ترین عوامل ضرر و زیان شــرکت ها به دلیل 

محدودیت های ایجادشده در اینترنت هستند.

ایران عدد 7 اســت  و از این مبــادالت نزدیک به ۳/۳ آن  
مربوط به پست است. این عدد خود نشانگر این موضوع 
اســت که باید در حرکتــی جهادی ایــن ســرانه را افزایش 
دهیم و کاربران را با خدمات پســتی آشــنا کنیم. در حال 
حاضر 170 خدمت پســتی ارائه می شــود و افــراد فقط با 

تعداد انگشت شماری از این خدمات آشنا هستند.«
لیائــی در ادامــه تأکید کــرد که صنعت پســت بایــد برای 
فرایندهــای تجــارت الکترونیکــی پیشــتاز باشــد و ایــن 
هدف مهم آنهاســت. او در این باره توضیح داد: »پست 
الزمه تجــارت الکترونیکی اســت و  اولویت شــرکت ملی 
پســت خدمت رســانی اســت و کســب و کار در وهله بعد 
خدمت رسانی قرار دارد. اما چون پست شرکتی درآمد - 

هزینه ای اســت، در تالش اســت در کنار خدمت رسانی، 
بار بیشتری را از روی دوش دولت و افراد جامعه بردارد.«
معاون وزیر ارتباطات همچنین تشــریح کــرد بنا به اصل 
44 در تالش انــد فرایندهایــی را کــه در اختیارشــان قــرار 
دارد، به بخش خصوصی برون ســپاری کنند و به سمت 
پلتفرمی شــدن برونــد. وی افــزود: »عمــده فعالیت هایی 
را کــه امــکان برون ســپاری دارند، بــه طور حتــم به بخش 
خصوصــی واگــذار می کنیــم، اما به طــور کل پســت های 
دولتی اغلــب زیان ده هســتند و مــا نمی توانیم یکســری 
از فرایندهــا را به بخش خصوصی بســپاریم. مشــکالت 
پســت هم در بســیاری از کشــورها یکســان اســت و این 

معضالت تنها در ایران نیست.«

برخــورد با کســب وکارهای بــزرگ و موفق اینترنتی کشــور 
اســت. کســب وکارهایی که تا همین چند مــاه پیش همه 
در حال پــز دادن با موفقیت هــای آنها بودند، بــه یکباره و 
بی هیچ دلیــل موجهی به یکــی از متهمــان اتفاقات اخیر 
تبدیل شدند و مورد هجمه رســانه ها، نهادها و اشخاص 

مختلف قرار گرفتند.
معلوم نیســت ضربه خوردن اســتارتاپ های بزرگ کشــور 
به نفع چه کسی اســت که این روزها همه بر این تز اصرار 
می ورزند کــه »خارجی ها بدنــد و از همان ابتــدا هم گفته 
بودیم بدنــد«. چرا اصرار بر این اســت که همــان برندها و 
داستان های موفقیت داخلی در حوزه تجارت الکترونیک 
را بخواهیم به گوشــه رینگ ببریم؟! به راستی چه کسانی 
از زمین خــوردن اســنپ، دیجــی کاال و تپســی و بســیاری 
کسب وکار بزرگ دیگر نفع می برند که شاهدیم این چنین 
جریانی علیه آنها راه افتاده اســت؟ ســاختن اینستاگرام 
و واتس اپ داخلــی پیشــکش، بیایید همیــن پلتفرم های 

موفق داخلی را حفظ کنیم! 

 مهاجرت های فردی و تیمی
رســیدن دامنه دســتگیری مرتبط بــا اعتراضــات اخیر به 
برخی چهره های فعــال در حوزه آنالیــن و اقتصاد نوآوری 
یک مســیر جدید و به شــدت نگران کننده دیگــر را در این 
فضا باز کرده که بر خالف بسیاری از نگرانی های دیگر این 
روزها، به شدت می تواند آسیب زننده باشد. نام هایی چون 
عادل طالبی، میثم رجبی، امیرعماد میرمیرانی و دیگرانی 
که این روزها اســم آنها را با نگرانی می شــنویم، بخشی از 
فعاالن صنفی یا کسب وکاری یا چهره های توسعه دهنده 
این فضا بوده و هستند. این روند و این رویه جز دامن زدن 
به این گزاره اســت که حتی اگر کســب وکاری هم نداشته 
باشید، صرف فعالیت در حوزه آنالین برای بهره مند کردن 
دیگران از مواهب این اقتصاد در حال رشد می تواند برای 
افراد تبعات داشته باشد و این معنایی جز مهاجرت های 
بیشــتر در ماه هــا و ســال های پیــش  رو بــر جــای نخواهــد 
گذاشت. همین حاال هم خبرهای بســیار نگران کننده ای 
از مهاجرت هــای گروهــی و تیمــی در حــوزه اســتارتاپی به 

گوش می رسد.

 پیش بردن برخی طرح ها و قوانین در فضای 
مبهم

یکی دیگر از نگرانی های این روزها، تالش برخی سازمان ها 
یا افراد برای پیش بردن طرح هایی است که تا همین چند 
ماه پیش به شدت در مورد اجرایی شدن آنها اختالف نظر 
و واهمه وجود داشته است؛ طرح هایی که به نظر می رسد 
بانیان یــا موافقان آنها فضــای مبهم و پرخبر ایــن روزها را 
فرصت مناســبی برای پیشــبرد آنهــا قلمــداد کرده اند. از 
طرح صیانت تا برخی طرح های مبهم در حوزه پرداخت و 
بانکی، مواردی هستند که اکوسیستم نوآوری کشور ترس 
دارد در یک فضای خاکستری که همه نگاه ها و توجه ها به 
سوی دیگری است، در ســکوت پیش برده شوند و بعدها 
هزینه های زیــادی برای کســب وکارها و فعــاالن این حوزه 

ایجاد کنند.

جــوالن  و  جدیــد  رانت هــای  خطــر   
بودجه گیران

در برابر مشــکالت میلیون هــا کاربــر ایرانی و صدهــا هزار 
کســب وکار ریزودرشــت، اســتدالل آنهــا کــه از بســتن 
اینستاگرام و واتس اپ دفاع می کنند، این است که »گفته 
بودیم روی پلتفرم های خارجی فعالیت نکنید!«؛ آنها که 
به اشتباه فکر می کنند صرفاً با آدرس دادن به یک پلتفرم 
اســت که می توان برای آن کاربر پیدا کرد. دلیل شکســت 
پروژه های مشــابه و میلیاردی داخلی را البته باید در جای 
دیگری جست وجو کرد، اما این روزها که این استدالل ها را 
بیشتر می شنویم، بســیاری در اکوسیستم نوآوری کشور 
نگــران توزیــع رانت هــا و بودجه هــای کالن دیگــری میــان 
کسانی هستند که بارها ثابت کرده اند صالحیت راهبری 

نوآوری را ندارند.
نگرانی ها هم بابت این نیست که این بودجه ها نصیب چه 
کسانی می شوند، بلکه واهمه اصلی از آن است که تزریق 
این رانت های جدید، آن  هم به بهانه  راه اندازی پلتفرم های 
داخلی نتیجــه ای جــز رانتی کردن یــک اقتصاد نــوآور و از 
میدان بــه در کــردن بخش خصوصــی واقعــی و ایده پرداز 
نخواهد داشــت و شــاید ایــن بزرگ تریــن خطر و آســیبی 

باشد که بتوان به این فضا زد. 

پرســـــــش های بی جـــــــواب این روزهـــــا
 هم پاسخگوی سؤاالت و ابهامات فعاالن صنفی و کسب وکاری نیست

53.16

6.33

11.39

21.59

7.59

0 تا ۵0 میلیون تومان

۲00 تا ۵00 میلیون تومان

۵0 تا 100 میلیون تومان

۵00 تا 1000 میلیون تومان

100 تا ۲00 میلیون تومان

برآوردخسارتایجادشدهبهازایهرروزتداوممحدودیتهایفعلی
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نتایج الیحه آب و هوا 

ونهاوکامیونهای
بیشتریبرقی
میشوند

اعتبارات مالیاتی در راستای قانون کاهش 
تــورم، می تواند صاحبــان مشــاغل ایاالت 
متحده را - فراتر از شرکت های بزرگی مانند 
آمازون و والمارت - برای خرید خودروهای 

برقی بدون آالیندگی تشویق کند.
طبــق آخریــن گــزارش مجمــع اقتصــادی 
جهان، رونــق تجــارت الکترونیک تا ســال 
۲0۳0، ۳6 درصــد بــه فعالیــت سیســتم 
تحویــل کاال اضافــه می کنــد کــه بالطبع با 
تولیــد گاز کربــن همــراه اســت. 
وسایل نقلیه از جمله کامیون های 
پســتی، بهتریــن گزینــه بــرای 
برقی شــدن هستند. مســیر این 
خودروهــا دائمــی و کوتاه اســت. 
به این معنــی که برای شــرکت ها 
آســان تر اســت کــه آنهــا را شــارژ 

کنند و شارژ نگه دارند. 
از الیحــه جدیــد  حتــی قبــل 
آب و هوا، برخی از کسب و کارهای 
بــزرگ تعهداتی بــرای برقی کردن 
کامیون هــا و وانت هــای خــود داشــتند. 
والمارت در ماه ژوئیه قراردادی را برای خرید 
7۵00 ون تحویــل الکتریکــی از اســتارتاپ 
آرکانزاس کانــو امضا کرد و طبــق گزارش ها 
در حال آزمایش تعدادی از آنها در تگزاس 
است. ماه گذشته، آمازون اعالم کرد اولین 
خودروهای تحویل الکتریکی آن که توسط 
خودروساز نوپای کالیفرنیایی ریوین ساخته 
شــده بود، در چندین شــهر ایاالت متحده 
به جاده هــا آمد. ایــن خرده فــروش آنالین، 
ســرمایه گذار در ریویــن، گفته اســت کــه تا 
سال ۲0۳0 یکصد هزار دستگاه را مستقر 

خواهد کرد.
جیمز چن، معاون سیاست عمومی ریوین، 
در بیانیه ای کتبی گفت که اعتبارات مالیاتی 
تجــاری خودروهای برقــی »به برقی ســازی 
خودروهای تجاری، از جمله برخی از وسایل 
نقلیه با بیشترین استفاده و آالینده ترین 
خودروها در جاده ها سرعت می بخشد«. 
آمــازون از اظهارنظــر در مــورد قانون جدید 

آب و هوا خودداری کرد. 

NEWSخبر

در روزهــای ســخت کرونایــی کــه انتظــار شکســت 
کســب وکارها می رفــت، زیــر پوســت کاســبی هایی کــه 
در ظاهــر درشــان تختــه بــود، الیــه ای دیگــر از زندگــی 
جریــان داشــت و همیــن ســبب شــد پیش بینــی ای کــه 
کســب و کارهای لجســتیکی از رشــد خــود در آینــده 
داشــتند، حداقل سه چهار ســال زودتر به منصه ظهور 
برســد و بســیاری از آماده ســازی های فرهنگــی و حتــی 
ساختاری برای تغییر ذائقه و عادات مردم به خریدهای 

اینترنتی نیز خودبه خود حل شود.
شرکت کاالرسانان چاپار از جمله شرکت های لجستیکی 
است که از این بازار سهم برده و از قاعده مستثنی نبوده 
اســت؛ زیرا هم ســعی در ایجاد مزیت رقابتی برای خود 
کــرده و هم در شــش ماهه نخســت امســال نســبت به 
سال گذشــته، ۵7 درصد رشــد داشته اســت و این رشد 
را بیشتر در بخش B۲C تجربه کرده است. آنچه در پی 
می آیــد، گفت و گوی کارنگ بــا نوید صفــوی، مدیرعامل 

شرکت کاالرسانان چاپار است.
 

  شرکت کاالرســانان چاپار از چه سالی 
و با چه هدفی آغاز به کار کرد؟

شرکت کاالرسانان چاپار در سال 1۳81 با سرمایه گذاری 
گروه هلدینگ زنجیره، کار خود را با اخذ مجوز از سازمان 
هواپیمایی کشــوری و بــا تمرکز بــر ارائه ســرویس حمل 

هوایی آغاز کرد.
از ســال 1۳8۵ ســرویس حمــل زمینــی را نیــز بــه ایــن 

سرویس اضافه و از ســال 1۳87 به منظور ارائه خدمات 
حمل درب به درب مرسوالت نسبت به ایجاد نمایندگی 
در شــهرهای مختلــف اقــدام کردیــم. در حــال حاضــر 
شــرکت کاالرســانان چاپــار بــا برخــورداری از ســرویس 
حمــل درب بــه درب مرســوالت در ۲40 نقطــه کشــور و 
پوشش دهی شهر تهران با بیش از 4۵ نماینده، نسبت 
به جمع آوری و توزیع مرسوالت پستی مبادرت می کند. 
در طــول ایــن ســال ها و بــا توجه بــه نیــاز بــازار، تعدادی 
سرویس نیز به ســرویس های حمل شرکت اضافه شد. 
به عنوان مثال، در سال 1۳9۵ سرویس کوریر بین الملل 
به منظور ارســال مدارک و نمونه های تجاری مشــتریان 
به خــارج از کشــور شــکل گرفــت. به طــوری کــه در حال 
حاضر شــرکت چاپــار در زمره یکــی از 17 شــرکت دارای 
مجوز حمل کوریر بین الملل از سازمان تنظیم مقررات و 

ارتباطات رادیویی است.
در ســال 1۳96 ســرویس چاپارپــالس را با هدف ارســال 
همان روز مرســوالت )Same Day Delivery( در شــهر 
تهران راه اندازی کردیم. در ابتدا توزیع مرسوالت در این 
سرویس با وسایل حمل و نقل موتوری صورت می گرفت 
کــه ایــن موضــوع باعــث ایجــاد محدودیــت حجمــی و 
وزنی در پذیرش مرسوالت از ســمت مشتریان می شد. 
بنابرایــن از ابتــدای امســال بــه منظــور رفــع مشــکالت 
ذکرشــده نســبت به اضافه کردن نــاوگان پرایــد وانت به 
این ســرویس اقــدام کردیم. بــا اینکه این ســرویس تنها 
در شــهر تهران فعال اســت، امــا در برنامه هــای آتی و با 

اضافه شدن هاب های لجســتیکی در سراسر کشور، بنا 
داریم تا ســرویس چاپارپالس را به ترتیب در شــهرهای 

مشهد، اصفهان، کرمان و شیراز نیز راه اندازی کنیم. 
همچنیــن در ســال 1۳97 ســرویس انبــارداری یــا همان 
ســرویس فول فیلمنت راه اندازی شــد. در این ســرویس 
کوشــش شــده بــا یکپارچه ســازی و هماهنگــی آن بــا 
سیســتم حمل و نقل، بتوان پاســخگوی نیاز کارفرمایان 
به خصــوص در بخــش فروشــگاه های اینترنتــی از زمان 
ثبت سفارش تا تحویل دهی سفارش به مشتریان بود.

 آیا سرویس هایی برای کسب و کارهای 
B2C نیز دارید؟ 

بله. به طور کلی با ارائه راهکارها و سرویس های مختلف 
لجستیکی و انفورماتیکی توانســته ایم نیاز فعاالن این 
حوزه را از صدور بارنامه هــای تجمیعی، انبارداری، مالی 
و... برطرف ســازیم. همچنین با اختصــاص یک بخش 
ویژه بــه این نــوع کســب و کارها در واحد امور مشــتریان 
چاپار توانســته ایم رضایت خاطــر و نگرانی های موجود 

کارفرمایان را مرتفع کنیم. 

 با چه تعداد نیروی انسانی کار را پیش 
می برید؟

تعداد پرســنل تحــت اســتخدام مجموعه چاپــار، ۳۲0 
نفر و تعداد نفــرات پیمانکار فعــال در زمینه جمع آوری 
و توزیع مرســوالت در سراســر کشــور را می توان بیش از 

اهمیت درک 
نیازهای لجستیکی 

کسب و کارها
نوید صفوی، مدیرعامل 
شرکت کاالرسانان چاپار 

می گوید نیازهای لجستیکی 
بخش های مختلف را درک 

کرده و برای هرکدام از این 
نیازها، سرویسی تعریف 

کرده اند
نسیم مؤذن  

moazzennasim
@gmail.com

آمــازون از اظهارنظــر در مــورد قانون جدید 
آب و هوا خودداری کرد. 

را بیشتر در بخش 
می آیــد، گفت و گوی کارنگ بــا نوید صفــوی، مدیرعامل 

شرکت کاالرسانان چاپار است.

شرکت کاالرسانان چاپار در سال 
گروه هلدینگ زنجیره، کار خود را با اخذ مجوز از سازمان 
هواپیمایی کشــوری و بــا تمرکز بــر ارائه ســرویس حمل 

هوایی آغاز کرد.
از ســال 

عکس:پریاامیرحاجلو
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1۲00 نفر در نظر گرفت.

 از چــه ســالی وارد فضــای لجســتیک 
مدرن شدید؟

ما از همان بدو تأسیس )سال 1۳81( با رویکرد نوین سازی 
حوزه پست در ایران وارد حوزه حمل و نقل شدیم. در آن 
زمان، سیستم بارکدینگ به تازگی در دنیا متداول شده 
بود و هنوز هیچ شــرکت ایرانی از این سیســتم استفاده 
نمی کرد و فقط شرکت های خارجی ای که در ایران فعال 
بودند مانند TNT و DHL سیستم بارکدینگ داشتند، 
اما شــرکت کاالرســان چاپار با عملیاتی ســازی سیستم 
بارکدینــگ، دریچــه جدیــدی را در رهگیــری مرســوالت 

پستی در بین شرکت های ایران گشود.
همچنین از سال 1۳97 به بعد به منظور چابکی، کاهش 
هزینه هــای اداری و نیــروی انســانی، رهگیــری راحت تر 
مرســوالت توســط فرســتنده و گیرنــده تغییــر فراینــد 
صدور بارنامــه فیزیکی به صــدور بارنامــه الکترونیک را 
انجام دادیــم. بــا تقویــت زیرســاخت های انفورماتیکی 
و پیاده ســازی پورتــال حمل و نقــل و انبــارداری و ارائــه 
راهکارهایAPI  و پالگین های نرم افزاری این امکان را برای 
کارفرمایان فراهم کردیم که همزمان با ثبت درخواســت 
خرید مشــتریان در وب سایت هایشان، بتوانند نسبت 
به صدور بارنامه و ارائــه قیمت حمل به صورت همزمان 

اقدام کنند. 
استفاده از دســتگاه های PDA در زمان ثبت بارنامه ها و 
فرایندهای دریافت و رهســپاری مرسوالت در هاب های 
لجســتیکی را می تــوان از دیگــر اقدامــات در ایــن زمینه 

نام برد.

 ناوگان چاپار به تفکیک موتور و وانت 
چه تعداد است؟

در حــال حاضــر نــاوگان شــرکت چاپــار بــه 
تفکیــک دارای تعــداد 90 کامیونــت بــرای 
مســیرهای بین شــهری و۳۵0 وانت نیسان، 
در  ســواری   14۵ و  موتورســیکلت   180

مسیرهای شهری سراسر ایران است.

 آمار ارسال روزانه چاپار چه 
میزان است؟

روزانــه بیــن ۲0 تــا ۳0 هــزار مرســوله توســط 
شرکت چاپار به اقصی نقاط کشور ارسال می شود.

 در زمینه تجارت سریع یا کیوکامرس ها 
نیز فعالیت دارید؟

راه انــدازی ســرویس چاپارپــالس به نوعی بــرای رفع نیاز 
فعاالن همیــن حوزه از تجارت اســت. به خصــوص برای 
کســب و کارهایی کــه در قیمت گــذاری محصوالت شــان 
توجه ویژه ای به نوسانات قیمت دالر دارند، ما سرویس 
ارســال همان روز مرســوالت را با دو بــازه تحویل دهی به 
مشــتریان در تهران راه اندازی کردیم. البته این موضوع 
همچنــان بــا ایده آل هــای حــوزه تجــارت ســریع فاصلــه 
زیــادی دارد که ما بــا برنامه ریزی در این زمینــه و افزودن 
زیرســاخت های مــورد نیــاز آن درصــدد هرچــه کوتاه تــر 
شدن زمان ســفارش گذاری تا تحویل دهی مرسوالت به 

مشتریان هستیم. 

 بزرگ تریــن مشــکل کســب و کارها در 
بخش لجستیک را چه می دانید؟

بزرگ ترین دغدغه کســب و کارهایی کــه از طریق فضای 
مجــازی خرید و فــروش می کنند، ارســال و عــودت وجه 
کاال و مدیریــت مالــی سیســتم مالی خودشــان اســت. 
شــرکت های بــزرگ معمــوالً واحــد لجســتیک و واحــد 
مالی برای حمل مرســوالت خود را در اختیار دارند، ولی 
کســب و کارهای کوچک نیاز به ارزش افزوده ای دارند که 

از طریــق شــرکت های لجســتیکی بایــد این خدمــات را 
دریافت کننــد و این وجه تمایز ما با شــرکت های همکار 
ماســت. ضمن آنکه ذات و ماهیت کاالهایــی که عموماً 
ما حمــل می کنیــم، کاالهای ســبک گران قیمــت، مانند 
تجهیــزات پزشــکی، لــوازم کامپیوتــری و صنایع دســتی 
اســت. کاالهایــی کــه بــرای مشــتری، مؤلفــه ســرعت و 

سالمت بار بسیار مهم است. 

 با این اوصــاف، حمل و انتقــال بارهای 
بــاالی 3۰ کیلوگــرم بایــد توســط کدام شــرکت ها 

انجام گیرد؟
ما همیشــه ســعی کرده ایم نیازهــای مشــتریان را به هر 
شــکل پاســخگو باشــیم. به همین دلیــل از اوایل ســال 
گذشته، سرویس اقتصادی چاپار را راه اندازی کردیم. در 
این سرویس، مشتریانی که بارهای سنگین تری دارند و 
نمی خواهند بار خود را از طریق باربری حمل و نقل کنند 
و سرعت و امنیت و رهگیری لحظه ای مرسوالت برایشان 

مهم است، می توانند از این سرویس استفاده کنند.

 برنامه هــای آتــی شــرکت چاپــار بــرای 
گسترش سرویس ها یا توسعه آنها چیست؟

در برنامه های آتی قصد داریم حجم و عمق بیشــتری از 
بازار را نصیب خود کنیم و یکسری سرویس های جدید 
را در اختیار مشــتری خود قــرار دهیم. از جایــی به بعد، 
رقابت در این حوزه کار راحتی نیســت. در این خصوص 
به دنبال راهکارهایی مثل ارزش افزوده برای مشــتریان 
 B2B هســتیم. بــه عنــوان مثــال، در ابتدا مشــتریان مــا
بودند. سپس B2C به خدمات ما اضافه شد. اکنون نیز 
توسعه C2C را در برنامه های آتی خود داریم و این همان 
ارزش افزوده یا خدمتی اســت که می توانــد چالش های 
یک کسب و کار خانگی را مرتفع سازد. برنامه 
مطالعاتی ما برای راه اندازی زنجیره سرد آغاز 
شــده و تــا پایان ســال درصــدد هســتیم این 

خدمت را نیز به خدمات خود اضافه کنیم.
 

 آیا تحریم ها در روند کار شما تأثیر 
داشته است؟

تأثیر تحریم ها در کسب و کارهای لجستیکی 
این گونه بود که باب توسعه و سرمایه گذاری 
را بــرای بســیاری از کســب و کارهای تولیــدی 
گشــود و مدل کســب و کار در بازارها را تغییر داد. زمانی 
کــه در ایران تحریــم وجــود نداشــت، تولید نیــز آنچنان 
معنایی نداشــت و همه چیــز وارداتی بود و شــرکت های 
اندکــی کــه کار تولیــدی داشــتند، زنجیــره لجســتیکی 
کوچکــی نیز داشــتند؛ امــا از زمانی که تحریم ها شــروع 
شــد، کســب و کارهای تولیدی نیز رونق گرفتنــد و به تبع 
آن، زنجیره لجســتیکی آنان نیز قوت گرفت و بخشی از 
کار آنها به ما محول شد. به عنوان مثال، در حال حاضر 
زنجیره لجســتیکی فروش B2C و فروش هــای اینترنتی 
شــرکت های مادیــران و امرســان را عهــده دار هســتیم. 
جالب اســت بدانید حمل و نقل لــوازم خانگی چیزی در 
حدود ۲9 درصد از حمل خرده بار ما را تشکیل می دهد. 
همچنین سرویس ویژه ای نیز برای خریداران از سایت ها 
و اپلیکیشــن های خارجــی از جملــه آمــازون راه انــدازی 
کرده ایــم و کاربــران می تواننــد امــور مربــوط بــه خریــد، 
رهسپاری و تحویل دهی آن را به شرکت چاپار بسپارند.

 مزیــت رقابتی چاپار نســبت به ســایر 
شرکت های رقیب در چیست؟

مزیــت رقابتــی مــا در ایــن اســت کــه ســبد کاملــی از 
ســرویس های مــورد نیــاز را در اختیــار مشــتریان خــود 
قــرار می دهیــم. همچنیــن بــر اســاس نیــاز مشــتری، 
ســرویس هایی ارائــه می دهیــم کــه آن خدمــات بــرای 

مشتری شخصی سازی شده باشد.

منیره 
شاه حسینی  

M_shah1358
@yahoo.com

حمل و نقل ریلی به موقع خوراک طیور را خواهد رساند؟

تالشبرایبقایداموطیور

REPORTگزارش

در اوایل تابستان امسال، کشاورزان نگران بودند 
که میلیون ها مرغ در دره مرکزی کالیفرنیا به زودی 
یکدیگر را تا حد مرگ نوک بزنند. خوراک پرندگان 
بــه طــرز خطرناکی کــم شــده بود کــه باید توســط 
اتحادیه پاســفیک راه آهن از تولیدکنندگان ذرت 
میدوسترن تحویل داده می شد. مزارع فاستر هر 
ماه به حداقل 9 بار قطار ذرت نیاز داشــت تا ده ها 
میلیــون جوجه و بوقلمــون خود را تغذیــه کند، به 
عالوه ده ها هزار گاو شیری در تأسیسات کالیفرنیا 
را. اما قطارها ظاهر نشــدند. جوجه ها نمی توانند 
مدت زیادی را بدون غــذا دوام بیاورند؛ اگر غذا به 

زودی نمی رسید، گله بزرگ باید معدوم می شد.
مدیران مزارع فاستر مانند مرغ سربریده هراسان 
بودنــد. یکــی از معاونان خشــمگین این شــرکت 
به یکی از مدیــران اتحادیه پاســیفیک ایمیل زد: 
»این حیوانات مرده باید در کامیون های کمپرسی 
جمــع آوری شــوند و بــه زباله های محلــی منتقل 
شــوند. ایــن یــک فاجعــه حیوانــی و یــک کابوس 

اقتصادی و رسانه ای خواهد بود.«
پس از درخواســت ناموفق، از راه آهن دیگری برای 
کمک و پرداخــت بیــش از 1.۵ میلیــون دالر برای 
حالت های حمل و نقل پشتیبان مانند کامیون ها 
روی آوردند. مزارع فاستر به دولت فدرال مراجعه 
کرد. این شــرکت در نامه ای به هیئت حمل ونقل 
ســطحی کــه مقــررات راه آهــن را تنظیــم می کند، 
نوشت که اتحادیه پاسیفیک زمانی خدمات خود 
را »با نظم منطقی« ارائه کرده است، اما بدون هیچ 
شکی نشــان داده اســت که دیگر نمی تواند برای 
آینده ای نامشخص تحت برنامه ها و اولویت های 
عملیاتــی خــود ایــن کار را انجــام دهــد. دو روز 
بعد،STB دستور خدمات اضطراری را صادر کرد 
و به اتحادیه پاسیفیک دستور داد تا محموله های 
ذرت را بــه مــزارع فاســتر اولویت دهــد. جوجه ها 

حداقل از گرسنگی در امان بودند.
اما خدمات ریلــی نه فقط در اتحادیه پاســیفیک 
و نه فقط برای جوجه ها در مزارع فاستر، ضعیف 
بــود. از اوایــل ســال جــاری، شــرکت هایی در 
صنایــع متعــددی کــه کاالهــا را از طریــق راه آهــن 
حمــل می کننــد، هشــدارهای جدی تــری مبنــی 
بر اینکه سیســتم حمل ونقــل ایــاالت متحده در 
وضعیت بحرانــی قــرار دارد، صــادر کرده اند؛ آنها 
از هفته ها انتظار برای رســیدن قطار، تســهیالت 

پشتیبان گیری شده، مسدود شدن بنادر و تعلیق 
تجارت شکایت می کنند.

در ماه آوریل،STB جلساتی برای این بحران برگزار 
کــرد؛ جایی کــه نماینــدگان بخش هایــی از جمله 
کشاورزی، انرژی و مواد شیمیایی، به اتحادیه های 
کارگــری پیوســتند تــا از خدمــات و شــرایط کاری 
ضعیــف شــکایت کننــد. داده هــای STB نشــان 
می دهد که راه آهن ها نیروی کار خود را 4۵ هزار نفر 
یا ۲9 درصد در طول شــش ســال گذشته کاهش 
داده انــد، در حالــی کــه مرخصی هــای همه گیــر 
باعث شده سطح کارکنان از نقطه اوج عبور کند. 
بر اســاس داده هایی که چهار راه آهن باری ایاالت 

متحده به STB ارسال کرده اند، تا اواخر 
ماه مــه، تنهــا 67 درصد قطارهــا ظرف 
۲4 ســاعت از زمــان برنامه ریزی شــده 
خــود وارد شــده اند که نســبت به قبل 
از همه گیــری کرونــا 8۵ درصــد کاهش 

داشت.
بدتــر از آن، سیســتم حمل و نقل ریلی 
ایاالت متحده اکنــون به دلیل اختالف 
قراردادی بیــن 11۵ هزار کارگــر راه آهن و 
کارفرمایان آنها در آستانه فلج کامل قرار 
گرفته است. مذاکرات از زمان انقضای 

آخریــن قــرارداد در ســال ۲019 بــه طــول انجامید 
و در این مــدت، کارگــران راه آهــن افزایش حقوقی 
نداشتند. بر اساس قانون کار راه آهن، میانجی های 
دولت فدرال تــالش می کنند از توقــف کار راه آهن 
جلوگیری کنند، امــا در این مورد بی فایده اســت. 
در 16 اوت، یک هیئت اضطراری سه نفره ریاست 
جمهوری که توسط پرزیدنت بایدن منصوب شد، 
توصیه هایــی را برای اســاس قــرارداد جدید صادر 
کرد. اگــر طرفین تا 1۵ ســپتامبر به توافق نرســند، 

کارگران راه آهن می توانند اعتصاب کنند. 
پترســون می گویــد پیامدهــای یــک اعتصــاب 
طوالنی مدت بسیار است، زیرا یکی از مؤلفه های 
اساســی بســیاری از زنجیره هــای تأمیــن، عرضه 
نیروی کار در شــب خواهد بود؛ پورت ها مســدود 
می شوند، نرخ حمل و نقل باری افزایش می یابد و 
دام ها با کمبود خوراک مواجه می شوند. به همین 
دلیــل، کنگــره احتمــاالً ماننــد آخریــن اعتصاب 
راه آهن در ســال 1991، برای تأخیر یا پایان ســریع 

اعتصاب مداخله خواهد کرد. 

ملیکا نظری

melikanazari1919
@gmail.com
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خرده فروشی
R E T A I L

افزایش نرخ بهره در استرالیا باعث خواهد شد تا 
مصرف کنندگان خریدهای غیرضروری را کاهش دهند و 

خرده فروشان را با بحران مواجه کنند؛ اما گویا بازار هنوز رونق 
گذشته را دارد

در انتظار رکود

ضعف نوآوری در 
خرده فروش قدیمی

دورهاپلگذشته؟

فیل شــیلر، معاون وقــت بازاریابی اپل 
در کنفرانس جهانی توســعه دهندگان 
اپــل در ســال ۲01۳، با افتخــار مک پرو 
جدید را معرفی کرد. پــس از تمجید از 
ویژگی هــای آن، او لبخنــدی زد و گفت: 
»دیگر نمی توانم نوآوری کنم! به درک!« 
اپل در حال استفاده از فلسفه طراحی 
»مــا می دانیــم شــما چــه می خواهیــد 
قبــل از اینکــه خــود شــما بدانیــد آن را 
می خواهیــد« بــود، امــا کاربــران تحت 
تأثیر قــرار نگرفتند و به دلیل شــباهت 
تأســف بار آن بــه ســطل زبالــه، آن را 
ُــه ســال  »ســطل آشــغال« نامیدنــد. ن
پیش، حدود دو سال پس از درگذشت 
اســتیو جابز، اپــل واقعــاً نمی دانســت 
کاربران چــه می خواهند و نــوآوری کند 

شده بود. 
امــروزه آیفــون 14 تفــاوت زیــادی بــا 
آیفــون 1۳ یــا آیفــون 1۲ نــدارد. حتی با 
»موتــور فوتونیــک« جدید این گوشــی 
تعــداد  کــه  می گیــرد  عکس هایــی 
کمــی از کاربــران می تواننــد آنهــا را از 
عکس هایی که با دســتگاه های قدیمی 
گرفته شــده اند، تشــخیص دهند. اپل 
تحــت رهبــری تیــم کــوک، محصوالت 
خسته کننده زیادی عرضه کرده، اما ده 
ها میلیون از آنها را نیز فروخته اســت. 
او شــرکت را بــه ارزش چنــد تریلیــون 
دالری رســانده کــه ســهامداران از آن 
اســتقبال می کنند؛ امــا بــرای کاربرانی 
که همچنــان منتظر آن یــک چیز دیگر 
هستند، تا حدودی ناامیدکننده است. 
اینهــا محصوالتی بودند که مشــتریان 
اپــل را وادار بــه خوابیــدن در مقابــل 
فروشگاه های خرده فروشی می کردند تا 
اولین کسی باشند که آنها را خریداری 

می کنند.
در زمــان جابــز، اپــل واقعــاً قبــل از 
انجــام کار می دانســت که کاربــران چه 
می خواهنــد. اما اپــل این روزهــا اغلب 
فکــر می کنــد کاربرانــش بــه چیزهایــی 
نیاز دارند کــه آنها نــه به آن نیــاز دارند 
و نــه می خواهنــد. به عنــوان مثــال اپل 
فکر می کرد که کاربران به دســتگاه های 
نازک تــری نیــاز دارنــد. امــا کاربــران از 
ویژگی هایی که اپل به نام ظرافت تغییر 
داد، ماننــد صفحــه کلیــد پروانــه ای، 
بیــزار بودنــد. هرچنــد اپــل همچنــان 
نوآوری هایــی دارد، امــا آن »یــک چیــز 
دیگر« که جابز می گفت، به گذشته ها 

پیوسته است.

REPORTگزارش

با افزایــش نرخ بهــره بانک مرکزی اســترالیا به مدت شــش 
ماه متوالــی، خرده فروشــان باید منتظــر شــرایط اقتصادی 
ســختی باشــند، زیرا انتظار می رود تعداد مصرف کنندگان 

کاهش یابد.
با این حال برخی از داده ها نشــان می دهد که مشــتریان 
همچنــان هزینــه می کنند. بــر اســاس گــزارش اداره آمار 
استرالیا، فروش خرده فروشی در آگوست ۲0۲۲ نسبت به 
سال قبل 19/۲ درصد افزایش داشته است. مشتریان در 
ژوئیه ۲0۲۲ در مقایسه با 1۲ ماه قبل، بیشتر برای پوشاک، 
کفش و لــوازم شــخصی، فروشــگاه های بــزرگ و کافه ها و 
رستوران ها هزینه کرده اند و برای اولین بار از نوامبر ۲0۲1 
تمایل مصرف کننده نیز در سپتامبر ۳/9 درصد نسبت 

ســلزفورس، تولیدکننده بــزرگ نرم افزار ســازمانی، به 
یک پیمانکار پــرکار برای ســازمان های دولتــی ایاالت 
متحده تبدیل  شده و تعداد قراردادهایی که با دولت 
آمریکا طی پنج ســال گذشــته منعقــد کــرده، تقریباً 
چهاربرابــر شــده اســت. ایــن شــرکت بین ســال های 
۲00۵ تا ۲017، فقط ۳6۳ قرارداد با سازمان های دولتی 
منعقد کرد، اما تعداد قراردادهای منعقدشده از سال 
۲017 تابه امروز به بیش از 144۳ قرارداد رسیده است؛ 
چنانچه فقط در ســال جاری میالدی، ۳84 قرارداد با 

سازمان های دولتی امضا کرد.
ظاهــراً ســلزفورس می خواهد جا پــای گــوگل بگذارد. 

شــرکت گوگل نیــز در پنج ســال گذشــته حــدود 800 
قرارداد بــا ســازمان های دولتــی منعقد کــرده، اما این 
تمــام ماجــرا نیســت. ســلزفورس شــاید بتوانــد در 
همکاری بــا ســازمان های دولتی با گــوگل رقابت کند، 
اما ظاهــراً در همــکاری با آژانس هــای فــدرال هنوز به 
 پای گوگل یــا حتی آمازون نمی رســد. چنانچه در پنج 
ســال گذشــته آژانس های فدرال با ســلزفورس حدود 
1400، بــا گــوگل 14 هــزار و بــا آمــازون ۲1 هزار قــرارداد 

منعقد کرده اند.
مجلــه اینســایدر از قراردادهایــی کــه نــام ســلزفورس 
مستقیماً ذکر شده، گزارشی تهیه کرده، اما مشخص 

سلزفورس
ابرپیمانکار
دولتآمریکا

گوگل هم سهم زیادی از 
قراردادهای دولتی دارد
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خرده فروشی
R E T A I L

شاپی و باز هم تعدیل نیرو در تجارت الکترونیک

مشکالتزنجیرهتأمینوتورمبیسابقه

REPORTگزارش

»شــاپی« یــک پلتفــرم تجــارت الکترونیــک 
مســتقر در ســنگاپور و یکــی از معادل هــای 
آمازون در آسیای جنوب شرقی، به دلیل زیان 
گســترده در حــال تعدیــل کارکنــان و تعطیلــی 

برخی از عملیات در آمریکای التین است.
روزنامه محلی بیزینس تایمز سنگاپور به نقل 
از منابــع نامشــخص گــزارش داد کــه کارکنــان 
را از کاهش شــغل در تیم های منابع انســانی، 
عملیــات منطقــه ای، بازاریابــی و محصوالت و 
مهندسی در سراسر دپارتمان مطلع کرده اند. 
اینســایدر موفــق بــه بررســی فــوری تعــداد 

مشاغلی که تحت تأثیر قرار می گیرند، نشد.
شاپی و اتحادیه انتشــارات و رسانه های خالق 
ســنگاپور یــا CMPU در بیانیه ای مشــترک به 
اینســایدر گفتنــد کــه کارمنــدان آســیب دیده 
بســته های غرامتی مطابــق با هنجارهــای بازار 

دریافت خواهند کرد. 
بلومبــرگ با اســتناد به یک یادداشــت داخلی 
و یک منبع ناشــناس که از این موضوع مطلع 
است، گزارش داد که سی لیمیتد، شرکت مادر 
شاپی نیز ۳ درصد از کارکنان شاپی در اندونزی 
را اخراج خواهد کرد. در این گزارش مشــخص 
نشــده این تعدیل مشــاغل چــه زمانــی انجام 
خواهد شــد. شــاپی در بیانیــه ای بــه بلومبرگ 
گفــت: »ایــن تغییــرات بخشــی از تالش هــای 
مــداوم مــا بــرای بهینه ســازی کارایــی عملیاتی 
بــا هــدف دســتیابی بــه خودکفایی در سراســر 

تجارت است.«
در ســال ۲01۵ شــاپی در هفــت بــازار آســیای 
جنــوب شــرقی راه انــدازی شــد و اکنــون در 
1۳ کشــور در سراســر آســیای جنــوب شــرقی، 
آمریکای التین و اروپا از جمله برزیل، لهستان 
و چین فعالیت می کنــد. از جمله رقبای اصلی 
آن می توان به شرکت های تجارت الکترونیکی 
تحــت حمایــت علی بابــا ماننــد گــروه الزادا، 

اکوالکو و بوکالپک اشاره کرد.
بر اســاس گــزارش بلومبــرگ، عالوه بــر کاهش 
فعالیت هــا و کاهــش مشــاغل، فارســت لــی، 
بنیان گذار میلیاردر سی لیمیتد، روز پنجشنبه 

گفت کــه مدیریت ارشــد از حقــوق و هزینه ها 
صرف نظــر می کنــد. ولــکان پســت با اســتناد 
بــه یادداشــت 1000 کلمــه ای کارکنــان داخلــی 
گزارش داد که تیم رهبری تا زمانی که شرکت به 
خودکفایی برسد، بدون پاداش کار خواهد کرد.
طبق صورت های مالی ســی لیمیتد، شــاپی در 
سه ماهه دوم سال ۲0۲۲ زیان 9۳1/۲ میلیون 
دالری را گزارش کرد که نسبت به ضرر خالص 
4۳۳/7 میلیون دالری در ســه ماهه دوم سال 

۲0۲1 افزایش قابل توجهی داشته است.
اســتریت تایمز در 9 ســپتامبر گزارش داد این 
تعدیل مشاغل در حالی رخ می دهد که شرکت 
تجارت الکترونیک فعالیت خود را در شــیلی، 
کلمبیــا و مکزیــک تعطیــل می کنــد و بــه طــور 
کامل از آرژانتین خارج می شود. حضور شاپی 

در برزیل تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.
بر اســاس گزارش های ساالنه شــرکت در سال 
۲0۲1، درآمد حاصل از آســیای جنوب شــرقی 
6۳/۵ درصــد از کل درآمــد شــرکت در ســال 
۲0۲1 را تشکیل می دهد، در حالی که آمریکای 
التین تنها 18/6 درصد از درآمد ساالنه سهم 
داشته است. در حالی که سهم آسیای جنوب 
شــرقی در درآمد کم و بیش ثابت مانده، سهم 
آمریــکای التیــن از کل درآمــد از 1۳ درصــد در 
ســال ۲019 بــه 18/6 درصــد در ســال ۲0۲1 

افزایش یافته است.
با این حــال، گزارش ســه ماهه نشــان می دهد 
کــه درآمــد شــاپی در برزیل در ســه ماهــه دوم 
ســال ۲0۲۲ بــه میــزان ۲70 درصــد افزایــش 
یافته اســت. اخراج شــاپی به دنبــال اخراج در 
سراســر صنعــت تجــارت الکترونیــک اســت. 
در اواخر جوالی، »شــاپیفای« مستقر در اتاوا 
اعالم کرد کــه 1000 کارمنــد یا بــه عبارتی دیگر 
10 درصــد از کارکنــان جهانــی خــود را اخــراج 
می کند. در ماه اوت، »شیپ باب« 7 درصد از 
کارکنان خود را اخراج کرد. بر اساس گزارش 1۲ 
اوت استاتیســتا، اخراج ها برای کوچک ســازی 
صنعت به دلیل اختالالت مکرر زنجیره تأمین 

و تورم بی سابقه است.

به ماه قبل افزایش یافته است.

 چرا مردم همچنان خرید می کنند؟
چه چیزی این اختالف را توضیح می دهد؟ با وجود افزایش 
نــرخ  بهــره، فشــارهای تورمــی و عوامــل اســترس زای هزینه 
زندگــی، خرده فروشــی قــوی بــوده و اعتمــاد مصرف کننــده 
افزایش یافته است. به گفته جانا باودن، پروفسور بازاریابی 
و رفتار مصرف کننده در دانشگاه مک کواری، تأثیر تأخیری 

در هزینه کردن در حال وقوع است.
او افزود که مصرف کنندگان پــس از محدودیت های کووید 
19 با اندکی هزینــه اضافه تر از معمول شــروع به لذت بردن 
از بازگشــت به حالت عادی کرده انــد. این امر بــه انفجار در 
هزینه هــای پوشــاک و همچنیــن هزینه هــای بیشــتر بــرای 
فروشــگاه های بزرگ، کاالهای خانگی، غــذا و کافه ها منجر 
شد. او معتقد است که با شروع کاهش هزینه برای پوشاک، 
مصرف کننــدگان بیشــتری از خــود می پرســند چــه چیزی 
ضروری است؟ چه چیزی قابل به تعویق انداختن است؟ چه 

چیزی قابل مصرف است و چه چیزی مفید است؟
باودن بــه اینســایدر ریتیل گفــت: »تالقی افزایــش نرخ ها، 
بحران هزینــه زندگی با تــورم که هنــوز به اوج خود نرســیده 
است، حذف مالیات غیرمستقیم سوخت و به عالوه کاهش 

قیمت دارایی ها موجی از وحشت را ایجاد می کند.«
از منظر روان شناختی، شرایط تورمی همراه با افزایش ممتد 
نرخ هــا نشــان دهنده یک خطــر آشــکار و فعلی اســت. این 
موضوع اصلی است و ترس عظیمی را به مصرف کننده تزریق 
می کند، زیرا بر خریــد روزانه و قصد خرید فــوری آنها تأثیر 
می گذارد. نه تنها بازپرداخت وام مسکن با مشکالتی مواجه 
می شود، بلکه به دلیل شــرایط تورمی ارزش پول شما کمتر 
می شود. او معتقد است که داده های مثبت مصرف کننده 
در ماه سپتامبر در میان رکود 1۲ ماهه، یک نقطه کوچک بود.

 تمایل به خرید همچنان پایین است
بــاودن می گوید تمایــل در پایین ترین ســطح تاریخــی باقی 
می ماند و اکنون در همان سطحی اســت که در دوره بحران 
مالی جهانی بود. به عبارت دیگر تعداد بدبین ها بیشــتر از 
خوش بین هاست. افزایش نرخ بهره به اعتماد مصرف کننده 

و کسب و کار ضربه می زند.
بــه گفتــه جولیــان مک کــران، مدیــر نظرســنجی مــورگان و 
ابیکس، کاهش قیمت بنزین در 18 سپتامبر به پایین ترین 
سطح متوسط   از اوایل ژانویه و همچنین کاهش قیمت اقالم 
سوپرمارکتی مانند سبزیجات و سایر کاالهای تازه، این باور را 
ایجاد کرد که فشارهای تورمی در اقتصاد ایجاد نشده است.
بــا ایــن حــال او می گویــد کــه افزایــش نــرخ بهــره بــه وضوح 
تأثیر منفــی بر اعتمــاد مصرف کننده و کســب و کار داشــته 
اســت. مک کران گفت: »اطمینان مصرف کننــده آنز-روی 
مورگان )یک معیار ماهانه از اعتماد مصرف کننده در میان 
خانواده ها( در اواخر آوریل، قبل از اینکه اداره آمار استرالیا 

رقم تورمی باالتر از انتظــار را در اواخر آوریل برای ســه ماهه 
مارس ۲0۲۲ گزارش کند، به 96/۵ رسید.«

بانک مرکزی اســترالیا شــروع به افزایش نرخ بهره در اوایل 
ماه مه کرد و اکنون برای شش ماه متوالی نرخ بهره را افزایش 
داده اســت و در مجموع ۲/۵ درصد به ۲/6 درصد رسیده 
است. از آن زمان، اعتماد مصرف کننده 11 امتیاز برای همه 
اســترالیایی ها کاهش یافته و به 8۵/۵ رســیده است. برای 
دارنــدگان وام مســکن اعتمــاد مصرف کننــده 1۳/۵ واحــد 
کاهش یافته است.  با نگاهی به آینده، اگر نرخ بهره همچنان 
به افزایش خــود ادامه دهد، اعمال نیــروی منفی بر اعتماد 
مصرف کننده و اعتمــاد تجاری ادامه خواهــد یافت. اگرچه 
اندازه تغییرات نرخ بهــره برای تأثیری که بــر اعتماد خواهد 
داشت، بسیار مهم اســت، اما این فشار نزولی بر اعتماد تا 
زمانی که نرخ های بهره در حال افزایش هستند، ادامه دارد.

 تأثیر تأخیری افزایش نرخ بهره
با ۳۵ میلیــارد دالر صرف شــده، چه در فروشــگاه ها و چه به 
صورت آنالیــن و افزایش فروش برای هشــت مــاه متوالی تا 
آگوســت ۲0۲۲، مدیرعامل انجمن خرده فروشان استرالیا، 
پل زهرا گفت که خرده فروشی با توجه به محیط اقتصادی 
چالش برانگیز قابــل توجه بوده اســت. او معتقد اســت که 
پس اندازهــای انباشته شــده در طــول همه گیــری کوویــد19 
شــرایطی را فراهــم کــرده کــه بــه حمایــت از صنعــت کمک 
کرده و مدتی طول می کشــد تا تأثیر افزایش نرخ های بهره و 

فشارهای تورمی در اقتصاد قابل مشاهده باشد.
زهرا گفــت: »مــا انتظــار داریــم کــه ایــن فشــار در نهایت با 
شــروع ســال ۲0۲۳ عیان شــود. نگرانی این اســت که وقتی 
خانوارها تحت فشار مالی فزاینده ای قرار دارند، خریدهای 

غیرضروری اولین چیزی است که از آن می گذرند.«
در حالی که درباره افزایش هزینه زندگی صحبت های زیادی 
می شود، افزایش هزینه های کسب وکار در بسیاری از موارد 
بیشتر است و این مشاغل کوچک هستند که شدیدترین 
تأثیر را می پذیرند. اکثر خرده فروشان با حاشیه سود کم کار 
می کنند و با افزایــش هزینه های مرتبط با ســوخت، انرژی، 
زنجیره تأمین و اجاره مواجه می شوند. اینها اضافه بر کمبود 
نیــروی کار و مهــارت که مانــع از تجــارت با پتانســیل کامل 

کسب وکارها می شود.
نرخ های بهره شــش ماه متوالی افزایش یافته اند که ممکن 
اســت برخــی از کســب وکارها را از رده خــارج کند. پوفســور 
باودن گفت اگر خرده فروشان بخواهند مصرف کنندگان به 
هزینه کردن ادامه دهند، باید پیشنهادهای خود را با نیازهای 
در حال تغییر مصرف کنندگان تنظیم کننــد. باودن گفت: 
»این به معنای همســو کردن قیمت ها با ارزش ادراک شده 
مصرف کنندگان از کاالهایشــان است و نشــان می دهد که 
چگونــه ارزش تولید می کننــد. این یک چالــش برای بخش 
خرده فروشــی اســت. خرج کردن مصرف کننــده رگ حیات 

اقتصاد است.«

نیســت ایــن شــرکت در چنــد قــرارداد به صــورت 
غیرمســتقیم حضــور دارد. در واقع شــرکت هایی که 
بــا دولــت کار می کننــد، از تاکتیک هــای مختلفــی در 
قراردادهای خود بهره می برند. این شرکت ها معموالً 
در انعقاد قراردادها از اشــخاص ثالــث بهره می برند. 
بر اســاس گــزارش اینســایدر اســتفاده از واســطه در 
قراردادها هزینه کمتری برای طرفین دارد. البته برای 
شرکتی مانند سلزفورس، از واسطه در راستای هدف 
دیگری نیز استفاده شده است. این شرکت ها معموالً 
برای مخفی و مبهم نگه داشــتن منبع درآمدی خود، 
در قراردادها از اشــخاص ثالث بهره می برند؛ هرچند 

این قراردادها به منبع اصلی درآمد سلزفورس تبدیل 
شده اند.

در طــول پنــج ســال گذشــته ســلزفورس از طریــق 
شرکت های مختلفی فناوری خود را به دولت فروخته 
اســت. برخــی از ایــن شــرکت ها همیشــه در صــدر 
فهرســت هســتند. بــرای مثــال شــرکت کاراســافت 
)Carahsoft( در 476، اجیلیتی تکنولــوژی در 109، 
اکیومــن سولوشــن در 68، فردبیــز آی تــی سولوشــن 
در 6۵، دیلویــت در 48 و وی ۳ گیــت در ۳1 قــرارداد 
به عنــوان شــخص ثالــث در قراردادهای ســلزفورس و 

دولت حضور داشته اند.
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 این نسل
همزاد اینترنت است

گفت  و گو با مقصود فراستخواه، جامعه شناس درباره ارتباط زیست 
انسان امروزی و اینترنت؛ او معتقد است جامعه ای که زندگی در فضای 

اینترنت را درک کرده، نمی توان به دوران ماقبل از آن برگرداند
شکی در این گزاره نیست که مسائل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... روی یکدیگر تأثیر می گذارند و از هم تأثیر می پذیرند. 

بنابراین اختالالت اینترنتی و فیلترینگ جدای از اینکه اقتصاد دیجیتال را دچار بحران می کند )چیزی که این روزها 
کارشناسان با آمار و ارقام روی آن تأکید دارند(، مناقشات اجتماعی و فرهنگی نیز می آفریند و همین مناقشات بار دیگر روی 

اقتصاد کالن اثرگذار خواهد بود. دکتر مقصود فراستخواه، جامعه شناس، می گوید متأسفانه با وجود تالش و دلسوزی 
کارشناسان، حاکمیت درک درستی از تحول ارتباطی نداشته و علت برخوردهای پیشین با ویدئو و ماهواره نیز به همین دلیل 

بوده است. او معتقد است نمی توان جامعه ای را که سال ها از اینترنت در زیست روزمره خود استفاده کرده، محدود کرد؛ 
به خصوص نسلی را که اینترنت برایش نه یک رویداد که واقعیت جاریه زندگی اش بوده و از زمانی که خود را شناخته، با این 

فناوری زندگی کرده است. 

چرا نگاه جامعه شناختی 
الزم است؟

 محدودیت
مناقشهمیآفریند

آیــا می تــوان فضــای اجتماعی را 
مورد بررسی قرار داد اما چشم بر 
ویژگی های اقتصادی همان جامعه بست؟ 
یا درباره اقتصاد به شکل مستقل سخن 
گفت و نگاهی به خصوصیات جامعه ای 
کــه چرخ هــای آن اقتصــاد را بــه حرکــت 
درمی آورنــد، نینداخــت؟ چنیــن چیــزی 

ممکن به نظر نمی رسد.

 در هفته های اخیر بســیاری از 
کارشناســان از نحــوه مواجهــه 
حاکمیت با اینترنت و شبکه های مجازی 
انتقاد کرده و گفته اند این روش بسیاری 
از کســب و کارهای کوچــک و بــزرگ را به 
ورطه نابودی می کشاند؛ اما جای خالی 
تحلیلی که بعد اقتصادی و اجتماعی را 
همزمــان در بــر گیــرد، در ایــن تحلیل ها 

مشاهده می شود.

ما از نابودی کسب و کارها در چه 
جامعه ای حــرف می زنیم؟ نحوه 
مواجهــه کســب و کارها بــا این فشــارها از 
لحاظ اجتماعی چه خواهد بود؟ آیا به جز 
آمــار و ارقــام، دلیــل دیگری نیز در دســت 
داریم که نشان دهد این شــیوه مواجهه، 
آن کارکردی را که مد نظر حاکمیت است، 

نخواهد داشت؟

 در گفت و گوی این شماره کارنگ، 
با مقصــود فراســتخواه صحبت 
کرده ایم تا همه ایــن دغدغه ها را این بار از 
ببینیــم؛  جامعه شــناس  یــک  چشــم 
جامعه شناســی کــه از فضــای فنــاوری و 
نوآوری نیــز دور نیســت و بــا ادبیــات این 

بخش آشنایی دارد.

 کســی کــه معتقد اســت نباید 
ســعی کنیم فنــاوری را بــه خود 
شبیه کنیم، بلکه این ما هستیم که باید 
خــود را بــا مختصــات فناوری هــای روز 
شــیوه جدیــد  بــه  و  دهیــم  تطبیــق 

حکمروایی فکر کنیم.

او می گویــد برخــورد و ایجــاد 
جامعــه،  بــرای  محدودیــت 
نتیجه ای جز افزایش مناقشات و عمیق 
شــدن شــکاف میــان حاکمیــت و ملت 
نــدارد و ماننــد نشســت بر ســر شــاخ و 

بریدن بن است.
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علم و آن الگوی شــجره ای جایش را به الگوی شبکه ای داد. 
علم در این شــبکه پیچ و تاب می خورد؛ سلســله مراتب های 
رشــته ای در علــم در هــم ریختــه و یکــی از علــل گســترش 
میان رشته ها و ترارشــته ها در چند دهه گذشته، اینترنت و 

دنیای مجازی بوده است.
اینترنت در علم انحصارها و مونوپل ها را شکسته و رابطه برج 
عاجی قدیم دانشگاه را از بین برده است. مسیر علم به طور 
خطی و یک طرفه از دانشگاه به بیرون آن نیست. در بیرون 
از دانشگاه، مراکز تحقیق و توسعه و مراکز نوآوری، پارک ها 
و شــهرک های علمی و حتی گروه های کوچــک تولید علم و 
نوآوری وجود دارنــد که همه اینها به ســبب ظهور اینترنت 
بسط و گسترش یافته اند. در گذشته اعضای هیئت علمی 
وظیفه داشتند که علم را از دانشگاه به جامعه ببرند. هنوز 
هم این وظیفه بر گردن دانشگاه هســت، اما جامعه کنش 
خالقانه تری دارد و به شکل های مختلفی در تولید و مبادله 
علم درگیر است. در اصل محدوده های انحصاری نخبگانی 
به هم ریختــه و هرجــا که اینترنــت قــدم گذاشــته، الیت از 
گروه های انحصــاری خارج شــده و پدیــده عامه خــالق را به 

وجود آمده است.

 در چند سال اخیر، این مفهوم عامه خالق 
)Creative Commons( را در مطالعاتــم دنبــال 
کــرده ام و برایــم بســیار جــذاب بــوده اســت. روی 
موضوعی کار کرده ام که در کتاب »مسئله ایران« هم 
آمده و آن نخبگان معمولی است. در پنج، شش سال 
گذشته روی نخبگان معمولی )Ordinary Elite( کار 
کرده ام که این هم یکی از نتایج اینترنت بوده است. 
این پدیده را هم در علم می بینیم و هم در حوزه های 
فرهنگی، هنری، رسانه ای و... شاهد ظهور نخبگان 

معمولی هستیم. 
مثالــی بزنــم؛ یکــی از آثــار اینترنــت در علــم، پدیــده هوش 
مصنوعی اســت کــه پدیــده ای کامالً متفــاوت اســت که در 
حال حاضر در دوران طفولیت خود قرار دارد. گفته می شود 
رشد این طفل از تیزهوش ترین گروه های کودکان ما شتاب 
بیشــتری دارد. یعنــی تیزهوش تریــن کــودکان مــا هــم تا به 
ســن بزرگســالی برســند، به گرد پای رشــد هوش مصنوعی 

ارتباطــات مجــازی بــرای زیســت انســان 
امروزی چه اهمیتی دارد؟ شما چگونه این مسئله را 

تبیین می کنید؟
عالــم مجــازی و اینترنــت موبایلــی در همــه عرصه هــا تأثیر 
انقالبی داشــته و هرجا که رســیده، رویدادهای جدید پدید 
آورده و خصیصه های دگرگون کننده داشته است. به عنوان 
مثال یک خصیصه اش توزیع کنندگی است. شاهد آن هم 

علم است که تحت تأثیر اینترنت قرار گرفته است؛ به محض 
اینکه اینترنــت وارد عرصه علم شــد، انقالب پنجــم علم را 
رقم زد که انقــالب رســانه ای )Media Revolution( نامیده 
می شــود. این را در کتاب »گاه و بی گاهی دانشگاه در ایران« 
به تفصیل توضیح داده ام که چطور اینترنت انقالب پنجم 
علم را رقم زد. بر اثر این انقالب، دانش توزیع شده به وجود 
آمد که مدام بازتوزیع و بخش بخش می شود و آن نظم قبلی 
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نمی رســند؛ به خصوص با این وضعیت آموزش و مدرسه ها و 
دانشــگاه هایی که در ایران داریم. بچه ها وقتی وارد مدرســه یا 
دانشگاه می شوند، احساس می کنند وارد یک موزه آموزشی 
شده اند. این در حالی است که هوش مصنوعی مانند موبایل 

در آینده نزدیک در خدمت عامه مردم قرار خواهد گرفت.
برگردیم به بحث اصلــی و خصایص دگرگون ســاز اینترنت. 
اگر به طور خاص به علم پزشکی نگاه کنیم، متوجه تغییرات 
آن در چند سال اخیر می شــویم. اینترنت پنج تغییر عمده 
 5P در دنیای پزشــکی ایجاد کــرده که من از آن تحــت عنوان
یاد می کنم. یکــی اینکه پزشــکی Predictive شــده، یعنی 
پیش نگرانه عمل می کند. نــه اینکه با چیزی مواجه شــود و 
بعد عکس العمل نشان دهد. دومی Predentive است به 
معنای پیشگیری. االن بیشتر تکنیک ها روی پیشگیری از 
بیماری هاست تا معالجه به معنای سنتی آن و پروسه درمان. 
مسئله ســوم Personalized شــدن اســت، یعنی پزشکی 
شخصی ســازی شــده و در مورد یک بیمار خاص شیوه های 
درمــان دنبــال می شــود و خــود بیمــار نســبت بــه گذشــته 
آگاهی های بیشــتری دارد. خود پزشــک هــم کمک می کند 
تا اطالعات بیمار افزایش یابد و بــه او راهنمایی می دهد. کالً 
یکی از آثار اینترنت شخصی سازی زندگی در وجوه مختلف 
اســت که در عرصه پزشــکی نیز اتفاق افتاده اســت. این در 
حالــی اســت کــه در گذشــته ســازمان های بزرگــی بودند که 
برای مردم کار می کردند و بایســتی به آن سازمان ها مراجعه 
می کردیــم و خودمــان را با آنها تطبیــق می دادیم، امــا امروزه 
اپلیکیشن ها این امکان را دارند که همه چیز را برای خودتان 
شخصی سازی کنید. پزشکی همچنین Partnership شده، 
یعنی مشارکتی است و نهایتاً Psycho-Cognitive شده، 

یعنی روانی - شناختی شده است. 
در همیــن سیســتم حکمروایــی هــم اینترنــت خاصیــت 
دگرگون ساز داشته اســت. همان خصیصه توزیع کنندگی در 
اینجا هم هســت و اینترنــت در اینجا نیــز توزیع قــدرت کرده 
اســت. این بســیار مهــم اســت. مــن ایــن را در مجله آســمان 
)شــماره ۵4، ۲0 مرداد 9۲( تحت عنوان »ریز قدرت در شــهر« 
بحث کرده  ام. اینترنت ریزقدرتی ایجــاد کرد و به دلیل توانایی 
ارتباطی و اطالعاتی در مقیاس جهانی و سرعت و سیالیتی که 
وجود دارد، قدرت را بین شهروندان توزیع کرد. تأثیر اینترنت 
در نظام هــای حکمروایــی و سیاســت گذاری های اقتصــادی، 
اجتماعی، فرهنگی و... باعث شده تا حکمروایی با ذی نفعان 
کثیر مطرح شــود. مدلــی از حکمروایــی در دنیا در حال رشــد 
اســت بــا عنــوان Multistakeholder governance. یعنــی 
جمعیــت کثیــری از ذی نفعــان وجــود دارد کــه مــنِ حکومت 
باید با در نظــر گرفتن آن ذی نفعان حکمروایی داشــته باشــم 
و با مشــارکت آنها و شنیدن حرف آنها سیاســت گذاری کنم. 
اینترنت با آن خصیصه توزیع کنندگی که گفتم، این را تبدیل 
کرده به multi sakeholders governance plus. در همین 
حال کــه بحــث Internet of Things مطرح اســت، موضوع 
Internet of Think هــم مطــرح شــده و اساســاً تفکر شــکل 
اینترنتی پیدا کرده است. نه به این معنا که ما از طریق اینترنت 
می اندیشیم، بلکه به این معنا که ما اینترنتی می اندیشیم. در 
چنین دنیایی، قدرت هم توزیع می شود و در نتیجه ذی نفعان 
کثیری باید در حکمروایی درگیر شوند که قدرت زیاد اطالعاتی 
و ارتباطاتی دارند و در آن واحــد می توانند رضایت، نارضایتی 
و احساســات خــود را منعکس کننــد و بــا یکدیگــر هم افزایی 

داشته باشند. 
اگر بخواهــم جمع بندی کنــم، بایــد بگویم موقعیــت، نقش و 
عملکرد شــهروندی در همه ســطوح متحول شــده اســت. به 
عنوان مثال سطح دسترسی شهروندان عوض شده است. در 
سال های دهه ۵0 دسترســی مان محدود بود و ما که دانشجو 
بودیم، برای تهیه یک کتاب انگلیسی یک ســال زمان می برد 
تا کتابخانه مرکــزی دانشــگاه آن را ســفارش داده و تهیه کند. 
اما االن کتاب هــای ۲0۲۲ در فایل های کامپیوتر من هســتند و 
فرصت نکرده ام همه آنهــا را بخوانم. یک خبر در گوشــه ای از 
عالم با خاصیت اثر پروانه ای در گوشــه دیگر جهان منعکس 
می شود و دسترسی به کاالها و اطالعات مختلف وجود دارد. 

همچنین باز بودگی اطالعات در جریان است و از طرفی سطح 
حق و حقوق باال رفته اســت. مضاف بر اینها ســطح مشارکت 
و کنــش بســیار افزایش و گســترش یافته اســت. ســبک های 
زندگی هم بسیار متنوع و متکثر شده اند و به تعداد انسان ها 
و گروه های کوچک ســبک زندگی متفاوت وجود دارد. ســطح 
 mobility تحرک نیز افزایش می یابد و شــهروندان با قابلیت
باال حرکت می کنند. اینها نتیجه اش می شود اینکه اکوسیستم 
زندگی عوض می شــود و به تبع آن، اکوسیســتم سیاست نیز 
تغییــر می کند و سیاســت اجتماعی می شــود. این مســئله را 
در اتفاقــات اخیر هم می بینید. در گذشــته سیاســی مردان یا 
سیاسی زنان )متأسفانه کمتر( کار سیاست می کردند، اما االن 
سیاست اجتماعی شده و یک شهروند عادی درگیر سیاست 
می شود. ما نباید به این موضوعات نگاه امنیتی یا ایدئولوژیک 
داشته باشیم، زیرا این طرز زندگی انسان امروز است. اگر االن 
مخاطب من یکــی از بزرگان حکومتی باشــد، می توانــم به وی 
بگویم که واقعاً سیاست تبدیل به امر روزمره و اجتماعی شده 
و سیاســت امری فرهنگی و هویتی اســت. زبان، نحــوه لباس 
پوشــیدن، قومیت، فرهنگ و... تغییر کرده و اگــر اینها را درک 
نکنیم، به یک وضعیت پرمسئله و پرمناقشه مواجه می شویم.

 گفتید اینترنت زیست انسان امروزی را به 
شکل های مختلف تغییر داده. آیا می توان انسانی را که 
چنیــن چیــزی را تجربــه کــرده، بــا محــروم ســاختن از 
اینترنــت، بــه دوران ماقبــل از آن برگردانــد؟ در چنیــن 

حالتی، جامعه چه واکنشی نشان می دهد؟
تحقیقاً می گویم شدنی نیســت؛ مطالعات جامعه شناختی 
و روان شــناختی می گوینــد نمی تــوان تجربــه آدم هــا، رؤیاها و 
احساسات شــان را از آنها گرفت. ما می توانیم دســت و دهان 
آدم ها را ببندیم و محدودیت های گســترده ایجــاد کنیم، ولی 
نمی توانیم احساسات، رؤیاها و تخیالت شان را از آنها بگیریم. 
اینترنت فرصتــی ایجــاد کرد تا هــر تخیلــی در آن واحــد قابل 
ابراز و انتقال باشــد. مــن در حــد مطالعاتی کــه دارم، می گویم 
مردمی که تجربــه جدیــدی از زندگی را بــا یک فناوری شــروع 
کردند، نمی توان آنها را از این تجربه بازداشت. همین کار عامل 
مناقشات فراوان می شــود و نارضایتی ها و شکاف هایی که در 
پی آن ایجاد می شــود، دوباره خــودش را بروز می دهد. انســان 
می خواهد زندگی کند و تا زمانی که این امکان را دارد، همه چیز 
خوب پیش مــی رود، اما به محض اینکه اجــازه ندهیم زندگی 
کند، آن را تبدیل به مقاومت کرده ایم. سال ها پیش که به تازگی 
مسئله گشت ارشاد جدی شده بود، دختری پایان نامه ای را با 
ما انجام داد که نتیجه اش این بود: بچه هایی که بیرون می آیند 
و لباس های متفاوتی می پوشند، قصدشان مقاومت نیست، 
بلکه می خواهند آن طور که دوســت دارنــد زندگی کنند، فقط 
همیــن. وقتی بــا آن مواجه می شــویم و جلویــش را می گیریم، 
ســبک زندگی عادی اش را بــه مقاومت تغییــر می دهیم. قبالً 
سیاســت ابــراز وجــود و هویت بــود، بــا دخالــت مــا تبدیل به 

سیاست آزادی، رهایی و مقاومت می شود. 
تصور مــن این اســت که مــا نمی توانیــم از عقربه زمــان آویزان 
شــویم. نمی توانیم ماهیــت فنــاوری را پــس بزنیم. ما با اشــیا 
زندگــی نمی کنیم، بلکه آنهــا نحوه اندیشــه و زندگی مــا را هم 
تغییر می دهند. وقتی گوتنبرگ دســتگاه چاپ را اختراع کرد، 
نسخه های کتاب مقدس تکثیر شــد و به دســت مردم افتاد. 
نتیجه اش این بود که نظام اصالح دینی بــه وجود آمد و گفته 
شــد هرکســی می توانــد کشــیش خــودش باشــد. زیــرا مــردم 
می توانستند خودشان کتاب مقدس را بخوانند. قبالً نسخه ها 
معدود بود و دســت عده ای خاص و مردم می گفتند تفسیر را 
فقط آنها می دانند. اما وقتی کتاب مقدس چاپ شد و در دست 
مردم افتاد، به شــکلی طبیعی در مردم این تفکر پدید آمد که 
همه می توانند کتاب مقدس را بخوانند و با خدای خود ارتباط 

برقرار کنند. 
اینکه بخواهید تغییــرات را برگردانیــد یا مانع بروز آن شــوید، 
مانند این اســت که خود را از عقربــه زمان بیاویزیــد تا حرکت 
نکند. این تنش و مناقشه ایجاد کرده و ما را ناکارآمد و بی معنا 
می کند. مثالً من به عنوان پدر نمی توانم برای اینکه می خواهم 

فرزنــدم آن طــور کــه مایــل ام بــزرگ شــود، از او فنــاوری را دریغ 
کنم، بلکه باید الگوی تربیتم را تغییر دهــم. فناوری خاصیت 
رهایی بخش دارد و برای همین اســت که سیســتم پدرســاالر 
دیگر پاسخگوی نیازهای فرزندان ما نیست. درست است که 
فناوری آثار مخرب نیز دارد و فرشته گون نیست و آثار مخربش 
در همه جای دنیا مورد بحث قرار می گیرد، اما این به این معنا 
نیست که ما فناوری و خاصیت رهایی بخش و توزیع کننده اش 
را نادیده بگیریم و حاشا کنیم. در واقع فناوری نظم دنیا را تغییر 

داده است.

 ما ایرانی ها چطور از شبکه های ارتباطی خود 
در زندگی روزمره استفاده می کنیم و شبکه های ارتباطی 
مجازی و مبتنی بر اینترنت چطور جایگزین نظم های 

قدیم شده اند؟
آخرین آماری کــه از تعداد گوشــی های موبایل در ایــران وجود 
دارد، بیش از صد میلیون است که این بیشتر از کل جمعیت 

ایران اســت. این به چه معناست؟ 
یعنی موبایل به بخشی از زندگی ما 
و حتی فراتر از آن، به عضوی از بدن 
ما تبدیــل شــده اســت. همچنین 
بــرآورد می شــود در ایــران در حدود 
۵0 میلیــون نفــر کاربر شــبکه های 
اجتماعی باشند که با دنیا در ارتباط 
هستند. این یعنی به میزان زیادی 
مطلب در مقیاس میلیاردی روزانه 
بازدیــد می شــود. بــه طور متوســط 
روزانه هرکس صد مطلب می بیند 
و هر مطلب را به طور متوسط روزانه 
هــزار نفــر می بیننــد. ایــن آمارهــا 
نشــان می دهند گردش و چرخش 

اطالعات و قدرت انتشار اطالعات، قدرت آگاهی، تصمیم گیری، 
انتخاب و احساسات چقدر سیال است. خواندن یک مطلب 
یا دیدن یــک واقعــه می تواند احســاس شــما را تغییــر دهد و 
جریحه دار کند. وقتی گفته می شــود هشــتگ مهســا امینی 
میلیون ها بارها استفاده شــده، این معنادار است و یعنی این 
احســاس در مقیاس جهانی و فراملی در حال انتشار است و 
چیزی الکچری نیست. حاصل نظم جدیدی که اینترنت برای 
جامعه ما الزام می کند، شفافیت است. شفافیت خودبه خود 

ایجاد خواهد شــد و اگر ما جلــوی آن را بگیریم، به 
تنش تبدیل می شود. »عمومیت« نیز در این میان 
مطرح می شود و دیگر یک چیز دست گروه خاصی 
نیست و مفهوم »فوق انتشار« اینجا بروز می یابد. 
کتابی که می نویسم و چاپ می شــود، در تیراژ سه 
هزار نســخه انتشــار می یابد و روزی که چــاپ اول 
تمام شود و به چاپ دوم برسد، می توانم بگویم سه 
هزار نفر این کتاب را گرفته اند. اما االن در آن واحد 
چیزی که نوشته اید هزاران یا صدها هزار بار انتشار 
پیدا می کند که این »فوق انتشار« است. این عوامل 
ســبب می شــود تا ما یک شــبکه عصبی مویرگی 

منتشــر در شــهر و روســتا در ابعاد محلی، ملی، منطقــه ای و 
بین المللی داشته باشیم. 

به عنوان مثال، نگاهی به چت بات ها بیندازیم. یک کشــاورز 
می تواند سر مزرعه میزان کود و بذرش را از این طریق در لحظه 
اطالعات یابد؛ وضعیت محقق، هنرمند، معلم و... هم همین 
است. چطور نتیجه اینها آگاهی و اقدام جمعی سر صحنه ای 
می شود؟ اساساً نتیجه رایانش ابری، آگاهی و اقدام جمعی سر 
صحنه ای است. نمونه اش اپلیکیشن های مسیریاب است. 
وقتی دارید رانندگی می کنید، بوقی می زنند که مثالً سر راه شما 
سرعتگیر است یا مانده به چراغ قرمز به شما هشدار می دهند 
یا پیش از اینکه به پلیس برســید، می گویند کــه اینجا پلیس 
گزارش شــده اســت. این را از کجا می گویند؟ از هرکســی که با 
آن اپ کار می کند، داده کوچکی گرفته و وارد سیستم رایانش 
ابری کرده و این به آگاهی جمعی و اقدام جمعی سر صحنه ای 

تبدیل شده است. 

 شما پیش تر نیز اشاره کردید، اما می خواهم 
از شما خواهش کنم بیشــتر برایمان توضیح دهید که 
اینترنت و شبکه های مجازی، ارتباط مردم با حاکمیت 
را چگونه دستخوش تحول کرده اند؟ حاکمیت چطور 
می تواند با مــردم رابطه ای دو ســر بــرد را با اســتفاده از 

ظرفیت های همین فضای مجازی شکل دهد؟
به گمان بنده، اصوالً حاکمیت در ایــران همواره در فهم تحول 
رسانه ای مشکل داشــته اســت. از مطبوعات گرفته تا ویدئو، 
ماهــواره و اینترنــت. حاکمیــت همــواره با مطبوعات مشــکل 
داشــت و می خواســت آن را کنترل کنــد. زمانی هم کــه ویدئو 
آمد، بــه خاطــر دارم ممنوع شــد، در حالــی که همه داشــتند. 
بعــد هــم کــه ماهــواره بــه ایــران رســید، آن را قدغــن کردنــد و 
دیش های ماهواره را جمع می کرد، در حالی که همه خانواده ها 
ماهواره داشــتند. حاال هم که به موضوع اینترنت رسیده ایم. 
اصــوالً کارنامه حاکمیــت که نمی توانیــم آن را گم و گــور کنیم، 
نشــان می دهــد کــه در درک تحول رســانه عقــب بــوده و درک 
همه جانبه، کل نگر و دوراندیشانه 
نداشــته و در عوض فهمی بســته 
و تک بعــدی و نزدیک بینانه از این 
موضوعــات داشــته و رویکــردش 
بسیار متجسســانه و محتسبانه 
بوده و در این مســیر انواع تنش ها 
را ایجــاد کــرده اســت. در حالی که 
اکثر کســانی که ماهــواره یــا ویدئو 
داشــتند، مردمــی عــادی بودنــد 
سیاســی  حساســیت  اصــالً  و 
نداشــتند و فقــط می خواســتند 
زندگــی کنند. ایــن اقدامات باعث 
شد آنها تبدیل به کسانی شوند که 
حساسیت سیاسی پیدا کرده اند. 

امروز هم که به موضوع اینترنت رسیده ایم. 
این نوع نــگاه ما که نتوانســته ایم تحــول فنــاوری را درک کنیم 
و فقط آن را تهدید دانســته ایم و خودمــان را کنترل کننده این 
محیط در نظــر گرفته ایــم، نمی تواند بــرای جامعه مــا پایداری 
ایجاد کنــد. آن رابطــه دو ســر بردی که شــما گفتیــد، در اینجا 
ایجاد نمی شود. در مورد مطبوعات دیدیم که فله ای روزنامه ها 
بسته می شدند و چند روزنامه دیگر به شکل زنجیره ای ایجاد 
می شــدند. پس نمی توان جلوی رســانه را گرفت، زیرا بخشی 
از تغییــر فنــاوری و ارتباطــات جامعــه اســت. در 
مورد ویدئو و ماهواره نیــز ناموفق بودیم. پس باید 
متوجه شــده باشــیم کــه نمی توان بــا کنتــرل، آن 
بازی دو ســر برد را ایجاد کرد و پایــدار نیز نخواهد 
بود. چرا پایدار نیســت؟ زیرا به شکاف حاکمیت 
و ملت می انجامد و این شکاف بار کجی است که 
من سال هاســت گفته ام به منزل نمی رسد و باید 
آن را حل کنیم. بــا این برخورد غلطی کــه در مورد 
اینترنت داشته ایم که بخشی از زندگی مردم بود، 
این شــکاف را عمیق تــر کرده ایم. شــاید در پاســخ 
بگویند که ما داریم کنترل می کنیم و اگر نکنیم، چه 
و چه می شود، ولی فراموش می کنند که این موضوع کنترل پذیر 
نیست. ما امروز با ایران شبکه ای مواجه ایم و این طور نیست 
که بتوانیم با کنترل جلوی این شبکه را بگیریم. ایران شبکه ای 
در دنیــای شــبکه ای قــرار دارد و شــهروند و سیاســت مــا هــم 
شبکه ای اســت. نمی توان جلوی آن را گرفت. آثار آن می ماند 
و به مقاومت، نارضایتی و عقده های چرکین تبدیل می شود و 
شکاف را شدیدتر می کند. باید بپذیریم که الگوی حکمروایی بر 
اثر اینترنت تغییر کرده و ما باید خودمان را با این دنیای جدید 
و دسترســی های شــهروندان آگاه تطبیق دهیم. اگر شــهروند 
مشــارکت می خواهد، بــه او بدهیــم؛ اگــر اینترنت شــفافیت 
ایجاد می کند، مراقب اعمال خود باشیم، زیرا دیده می شویم؛ 
اگر پاســخگویی می خواهد، این روش را در پیش بگیریم. االن 
احساس در حال انتشاری در بخش بزرگی از جامعه وجود دارد 

که نامش احساس سرکوب دیجیتال است. 
ادامه در صفحه 1۰

در کسب و کارهای 
اینترنتی ما نیازمند 

مهارت و روزآمد 
کردن مهارت های 

خود هستیم. در این 
مدل از کسب و کارها، 
الگوریتم ها حرف آخر 

را می زنند

المیرا حسینی  

elmirahosseini
@gmail.com
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داستان اصلی
L E A D  S T O R Y

گسترش اینترنت و فضای مجازی طی این 
ســال ها ســبب شــده هم ما با تنوع کســب و کارها و 
مشــاغل مواجه شــویم و هم ارتباطات میان بــازار و 
روابط سنتی تجارت تغییر کرده است. ما با چیزی به 
نام تجارت اجتماعی روبه رو هستیم که به شبکه های 
اجتماعی ورای جایی برای کسب اطالعات یا ایجاد 
ســرگرمی نگاه می کند و تأمین معیشت افراد با این 
نوع از تجارت گــره خورده اســت. فکــر می کنید این 
اقدامات چه تأثیری بر کسب و کارها از نظر اجتماعی 
خواهد گذاشت و اینها بعداً چه واکنشی نسبت به 

حاکمیت خواهند داشت؟
نکتــه مهمــی اســت. همــان تأثیــر دگرگون ســازی کــه در 
مــورد اینترنــت گفتــم، در حــوزه کســب و کار هم مؤثــر بوده 
اســت. کســب و کارهای الکترونیکی که کاال یا خدمــت را از 
طریــق URLهــا و پورتال ها با تنــوع الگوهــا ارائــه می دهند، 
 ،B۲B کســب و کارهای عالم مجازی هســتند که می تواننــد
C۲C ،B۲C و... باشند. این مدل های ارتباطی کسب و کاری 
بر اســاس اینترنــت شــکل گرفته اند. ایــن کســب و کارهای 
مبتنی بر اینترنت، شکل زندگی ما را عوض کرده اند. همین 
تاکسی های اینترنتی مانند اسنپ را در نظر بگیرید؛ امروز 
آژانس های شــهرهای مــا کجا هســتند؟ این کســب و کارها 
ابتکار عمل شــهروندان را افزایــش داده اند و کیفیت شــان 
نیز باالتر از نمونه های ســنتی است، زیرا سیســتم ارزیابی 
و پاســخگویی وجود دارد و رقابت در این فضا شــکل گرفته 
اســت. در مجمــوع می بینیــد ایــن کســب و کارها اوضــاع 
زندگی ما را دگرگــون کرده اند. یکــی از ویژگی هــای این مدل 
کسب و کارها این است که مهارت پایه شده اند. ما در گذشته 
لیسانسی می گرفتیم و پشت میز یک اداره می نشستیم و 
می گفتیم کارمند هستیم؛ اما در کسب و کارهای اینترنتی ما 
نیازمند مهارت و روزآمد کردن مهارت های خود هستیم. در 
این مدل از کسب و کارها، الگوریتم ها حرف آخر را می زنند، 
در حالی که در کسب و کارهای سنتی تنها چهار عمل اصلی 
مصرف داشــت. یکــی از مــواردی کــه در مورد تأثیــر حضور 
کســب و کارهای اینترنتــی می بینیــم، آن اســت کــه قــدرت 
محاسباتی )Computation Power( شهروندان افزایش 
پیدا کرده است. پس این کسب و کارها واقعاً حیات اقتصادی 

و مدل زندگی ما را دگرگون کرده اند. 
به خاطر دارم در سال ۲000 کتابی منتشر شد به نام »تکاپوی 
۲000« نوشته پاتریشیا ابردین و جان نسبیت.  تکاپوی ۲000 
توضیح می دهد که سال ۲000 و هزاره سوم چه ویژگی هایی 
دارد؟ 10 ویژگــی را بیــان می کنــد کــه یکــی از ویژگی هایــش 
این اســت که زنان قدرت بیشــتری پیدا می کنند که یکی از 
علت هایــش کســب و کارهای الکترونیکی بودنــد. می گوید 
چون قبــل از ۲000 اقتصاد صنعتــی و کارخانه ای بــود، زنان 
ابتکار عمل کمتری داشتند، ولی بر اثر کسب و کارهای مبتنی 
بر اطالعات و دانش بنیان و اینترنت در حال رشد، آینده دنیا 

به سمت مشارکت اقتصادی بیشتر زنان می رود. 
بــه ایــن مــورد اشــاره کــردم تــا بگویــم یکــی از ویژگی هــای 
کســب و کارهای مبتنــی بــر اینترنــت، زنانــه کــردن اقتصاد 
است. یکی دیگر از ویژگی ها، محلی - جهانی بودن آنهاست 
که باعث می شود تنوع بیشتری پیدا کنند. این کسب و کارها 
هویت های فرهنگی بیشــتری را می تواننــد بازنمایی کنند. 
این کسب و کارها با شایســتگی پیش می روند، نه با مدارک 
رســمی. در کســب و کارهای اینترنتی خالقیت حــرف اول را 
می زنــد و پیشــبرد آن نیازمند مدل هــای متنوعــی از هوش 

 )Self-invented( اســت. ایــن کســب و کارها خودخــالق
هســتند. یکــی دیگــر از ویژگی هــای آنهــا، مهاجرت پذیری 
باالیشــان اســت که می توانند جاهــای مختلــف کار کنند، 
انعطاف پذیر هستند، مشتری مدارند و برخالف آموزش های 
دیگری که در فارغ التحصیالن آن نرخ باالی بیکاری را شاهد 
هستیم، در آموزش های مرتبط با کسب و کارهای الکترونیکی 
نرخ بیکاری در حدود صفر است. همچنین ساعات کار کمتر 
و بهــره وری باالتری دارند و بســیار ویژگی هــای مثبت دیگر. 

تنها یک مشکل دارند. می دانید آن چیست؟

حیات آنها در دست حاکمیت است؟
دقیقــاً. چشــم اســفندیار ایــن کســب و کارها این اســت که 
بسیار زیرساخت پایه هستند و وابسته به زیرساخت های 
کالن. اگر در کشــوری این زیرســاخت ها فراهم نشــود، یک 
گروه کسب و کاری کوچک هم نمی تواند راه بیفتد. متأسفانه 
همین هم نقطه ضعف بزرگ ملی ماست. حاکمیت در ایران 
در شاخص زیرساخت ها، دسترسی به اینترنت، پهنای باند 
و سرعت اینترنت در دنیا رتبه بسیار پایینی دارد و واقعاً در 
این مورد عقب هســتیم. چرا؟ زیرا از ابتــدا به اینترنت نگاه 
منفی داشتیم. مثالی بزنم. OECD، سازمان همکاری های 
اقتصادی و توســعه، گزارشــی دارد که عنوان می کند چقدر 
کشــورها در زمینه هوش مصنوعــی فعال هســتند و تا چه 
میزان در ایــن زمینه ابتکار داشــته اند. این گزارش در ســال 
۲0۲۲ از ســوی گلوبال گاورنمنت فروم منتشــر شده است. 
شاخصی در این گزارش هست به عنوان شاخص آمادگی 
دولت برای هوش مصنوعی )AI Readiness Index( تعریف 
شــده و نمره ایران از 100 در این شــاخص ۳6/۵ اســت. من 
نمره چند کشور را در این مورد می گویم؛ جمهوری آذربایجان 
۵0/۵، مکزیــک ۵4/۵، مالــزی 68، ترکیــه 71/۵، اندونزی 
7۳ و همه کشورهای حاشــیه خلیج فارس نمره شان در حد 
60، 70 اســت. البته در مــورد هوش مصنوعــی مقاله داریم 
و در این مــورد هم پروپاگاندای بســیار می کنیــم. این همان 
تبلیغاتی اســت که بر ســر مقاالت داریم، ولی آمادگی های 
زیرساختی مان بسیار ضعیف اســت. علت چیست؟ اوالً 
تحریم ها سبب شده توان سخت افزاری ما به شدت کاهش 
یابد که آن هم نتیجه اقتصاد سیاسی ماست. کارشناسان 
و نخبگان AI هم عمدتــاً مهاجرت کرده اند. اســتارتاپ های 
دانش بنیان که در لبه فناوری قرار داشته باشند نیز در ایران 
نســبت به دنیا واقعــاً کم اســت. نــرخ رقابت پذیری مــان در 
این مورد بسیار پایین اســت. حتی سرعت تولید مقاالت و 

مدارک علمی مان طی سال های اخیر کاهش یافته است. 
می خواستم از این مثال به همان چیزی برسم که در ابتدای 
پاســخم گفتم و آن هــم اینکــه کســب و کارهای اینترنتی به 
زیرساخت ها وابسته هستند، در حالی که زیرساخت های 
ایران بسیار ضعیف اند. چنانچه زیرساخت های الزم فراهم 
شــود، این کســب و کارها با قابلیت هایی که در جامعه ایران 
وجود دارد، ایران می تواند خیز بزرگی داشته باشد. پس اینجا 
هم اگر بخواهیم نمره دهیم، نمره جوانان و تحصیل کردگان 
ما باالست، ولی متأسفانه حاکمیت نمره قابل قبولی در این 
زمینه ندارد. حاکمیت الزم است خودش را به میانگین درک 

و هوش اجتماعی جامعه برساند. 

طی اتفاقاتی کــه در روزهای اخیر افتاد، 
ما متوجه مسئله جدیدی شــدیم. ما همیشه در 
مورد نسل جدیدی که در دوران اینترنت به وجود 

آمــده و رشــد یافتــه و تفاوت هایــش با نســل های 
گذشــته صحبت می کردیم، ولی این تفاوت ها در 
این مدت بیشتر خود را نشان داده است. شما فکر 
می کنید اینترنت و فضای مجازی چه تأثیری روی 
ایــن نســل گذاشــته و مــا بــا چــه کســانی مواجــه 
هستیم؟ این نســل چه ویژگی های بارزی دارد که 

آن را با نسل های پیشین متفاوت می کند؟
بله، نسل جدید با اینترنت هم سن و ســال و همزاد است و 
با نسل های پیشین تفاوت های جدی دارد. برای نسل های 
ما و حتــی یکی، دو نســل بعــد از مــا، اینترنت یــک واقعه و 
حادثه بود. ولی برای نسل متولد دهه های 70 و 80، اینترنت 
واقعیــت جاریه اســت. مــن 67 ســال دارم و اینترنــت برایم 
رویداد بــود. من با اینترنت مواجه شــدم. در حالــی که برای 
نسل جدید نه یک رویداد که امری عادی است. برای اینها 
اینترنت مثل اســتکان و نعلبکی اســت. در نتیجه اساســاً 
احساس، ادراک و افق این نســل با ما کامالً متفاوت است. 
منِ معلمِ دانشــگاهی وقتــی به ایــن بچه هــا درس می دهم 
یا من پدر، من مادر، من سیاســت گذار، من نویســنده، من 
روشنفکر، من روحانی مذهبی و... همه این نسل های قبلی 
باید بدانیــم با یک نســل غریبی مواجه هســتیم کــه واقعاً 
در میان ما احســاس تنهایی می کند و نســل های دیگر او را 
نمی شناســند و با وی ارتباط خوبی ندارند. ما اصــرار داریم 
این نسل را برای خود ابژه کنیم و فقط درباره اینها صحبت 
می کنیم و اجازه نمی دهیم اینها خودشــان صحبت کنند. 
نســل زد نسل نت اســت، نه نسل کاغذ. احســاس آنها به 
بســتر اینترنت غیر از آن احساسی اســت که من دارم. من 
ممکن است از محدودیت اینترنت ناراحت شوم، ولی برای 
آنها این کار حرکتی کودکانه و سؤال برانگیز است. برای آنها 
محدودســازی اینترنت عمــل عقب مانــده ای اســت و آن را 

بدوی می بینند و این واقعاً دهشتناک است. 
این نســل نگاهش به فرهنــگ، هنــر، آمــوزش و... متفاوت 
اســت. آنها الگــوی متفاوتی از همه چیــز، حتی پــدر و مادر 
دارند. خوشبختانه پدر و مادرها به دالیل عاطفی توانسته اند 
با این نسل ارتباط برقرار کنند و به نظرم نمره قبولی می گیرند، 
ولــی متأســفانه در فضــای بیــرون از خانــواده و در نهادهای 
اجتماعــی، رســانه ها، آموزش و پــرورش، سیاســت گذاران و 
حتی روشــنفکران این نســل را نفهمیدنــد و تفاوت هایش 
را درک نکردند. برای من نحوه اســتفاده از اینترنت آموزش 
فرعی بود که از بچه هایم یاد گرفتم، ولی بــرای آنها این یک 
آموزش اصلی بوده اســت. آنها در فضای اینترنت پیشــرو، 
چابک و خالق هستند. االن نمی توانیم دنیای آنها را تسخیر 
کنیم و در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های اجتماعی مان 
نادیده شان بگیریم. رابطه والدین و فرزند نسبت به گذشته 
تغییر کرده و دیگر والدین فرزندان خود را ناتوان نمی بینند. 
االن بایــد حاکمیت هــم همین نــگاه را داشــته باشــد و این 
نسل را ناتوان نبیند و قدرت اطالعاتی و ارتباطاتی آنها را به 

رسمیت بشناسد. 
ما متعلق به گذشته ایم و این نسل به آینده تعلق دارد. اینها 
هستند که آینده را می سازند. وظیفه ما این است که گذشته 
را تحویل شان دهیم و اجازه دهیم زندگی آینده خود را آن طور 
کــه می خواهند بســازند. کاری کــه می توانیم انجــام دهیم، 
فقط انتقال تجربه است و ایجاد گفت و گوی میان نسلی، نه 
تســخیر آینده آنها. باید از این حس تصاحب پدرساالر از 
آنها دست بشوییم و خودمان  را از این حس وسوسه آمیز و 

متوهمانه رها کنیم. 

سهام یکی از بزرگ ترین 
هلدینگ های چین سقوط کرد

تنسنتهمبه
سرنوشتعلیبابا
دچارمیشود؟

بعــد از فروپاشــی هلدینــگ عظیــم 
علی بابــای چیــن کــه بــا دســتگیری و 
ناپدید شــدن مدیرعامــل و بنیان گذار 
آن شروع شد و هنوز هم معلوم نیست 
این کسب وکار بزرگ اینترنتی چین به 
چه سرنوشــتی دچار شــده یــا خواهد 
شــد، حــاال بــه نظــر می رســد ادامــه 
سیاست های سرکوب و محدودسازی 
شرکت های بزرگ حوزه فناوری در این 
کشور ضربات دیگری به این بخش از 

اقتصاد چین وارد کرده است.
در تازه تریــن تحــول از تأثیر سیاســت 
بر فناوری در چین، هلدینگ تنسنت 
)Tencent( به عنوان یکی از غول های 
بــازار فنــاوری چیــن نســبت بــه رونــد 
کنترلگری این کشــور در حوزه فناوری 
واکنش نشان داده و ارزش سهام خود 
به عنــوان بزرگ تریــن شــرکت چینــی 
را از دســت داد. ســهام هنگ کنــگ از 
زمان اوج خود در ژانویه ۲0۲1 تا به حال 

حدود 64 درصد سقوط کرده است.
سقوط ارزش سهام تنسنت که یکی از 
بزرگ ترین ریزش های سهام در جهان 
محسوب می شود، تنها یکی از هزاران 
آمار کاهشــی و منفی اســت کــه حوزه 
فناوری و نوآوری چین ایــن روزها با آن 

دست به گریبان است.
کنترل و سرکوب شــدید پکن در حوزه 
فنــاوری که زمانــی حرف های بســیاری 
برای گفتن در ســطح جهانی داشــت، 
ســرمایه گذاران را ترســانده و نــوآوری 
را در زمانــی کــه هزینه هــای تبلیغاتــی 

کاهش یافته، محدود کرده است.
نشــان  تنســنت  اخیــر  مشــکالت 
می دهــد ایــن شــرکت می توانــد اولین 
شرکت از بسیاری از شرکت های بزرگ 
فناوری باشــد کــه پیامدهای ســرکوب 
پکن، ســرمایه گذاری های ضعیف تر و 
بادهای نامالیم اقتصادی را احســاس 

می کنند.
تنســنت یــک هلدینگ چینی اســت 
که در زمینه ارائه خدمات شــبکه های 
گروهــی،  رســانه های  اجتماعــی، 
پورتال هــای وب، تجــارت الکترونیک، 
آنتی ویروس هــا، مرورگر وب، بازی های 
چندنفره آنالین )مانند پابجی موبایل( 
و خدمــات ارزش افــزوده مخابــرات 

فعالیت می کند.

REPORTگزارش

این نسل همزاد اینترنت است
ادامه از صفحه 9



KARANG

11

شــــــــــــــمــــــــــــــاره 68
17 مهـــــــــــــــــــــر 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

برند کارفرمايی
E M P L O Y E R 

B R A N D

ســایت بررســی محل کار کامپربلــی اخیــرًا رتبه بندی 
ســاالنه مکان هایی را منتشــر کرده کــه بهترین پاداش 
را بــه کارمندان شــان می دهنــد. ادوبی رتبــه اول را در 
فهرست متمرکز بر شرکت های بزرگ یعنی شرکت هایی 
با بیش از ۵۰۰ کارمند دارد. «جیســون نظــر»، یکی از 
بنیان گــذاران و مدیرعامــل کامپربلی گفــت: «حقوق 
منصفانه همیشه یک عامل مهم بوده، اما امروزه شرکت ها 
برای جــذب و حفــظ اســتعدادهای برتر، بایــد پاداش 
رقابتی را در سراسر سازمان ارائه دهند. شرکت های برتر 
در فهرست امسال با گسترش و افزایش دستمزد و مزایا 
برای برآورده کردن انتظارات جدید کارکنان، سطح توقع 

را افزایش داده اند.»

 پاداش مهم است
افرادی که تصمیم به تغییر شغل می گیرند، ممکن است 
به «پاداش رقابتی» اهمیت دهند. مؤسسه نظرسنجی 
گالوپ در اکتبر ۲۰۲۱ از بیش از ۱۳ هزار کارگر آمریکایی 
در مورد مهم ترین عواملی کــه آنها هنگام تصمیم گیری 
برای تغییر کار خود به آن فکر می کردند، پرسید. گالوپ 
دریافت که ۶۴ درصد «دستمزد و مزایا» را «بسیار مهم» 
و باالتر از نگرانی های دیگر مانند «ثبات و امنیت شغلی 
بیشــتر» (۵۳ درصد) و «تعادل بیشتر کار و زندگی و رفاه 

شخصی بهتر» (۶۱ درصد) ذکر کردند.
«بن ویگرت» از گالوپ در ماه فوریه در پســتی نوشــت: 
«همان طور که یافته های ما نشان می دهد، درآمد برای 
مردم مهم اســت، اما آنهــا تنها روی حقــوق خود تمرکز 
نمی کنند و از چیزهای دیگر نمی گذرند. غرامت به طور 

طبیعی با توسعه، رشــد، پاداش و به رسمیت 
شناختن در هم تنیده اســت. با توجه به تورم 
باالی امروزی و با توجه بــه افزایش میانگین 
درآمد در ســال آینده که به طــور بالقوه کمتر 
از تورم خواهد بود، ممکن اســت کسانی که 
تغییر شغل می دهند و سایر کارگران به بسته 

درآمدی شرکت اهمیت دهند.»
برای رتبه بندی کامپربلی در مورد درآمد برتر، 
کارکنان شرکت های مختلف به طور ناشناس 
به ســؤاالتی در مورد پاداش کارفرمای خود 

پاسخ دادند. سپس کامپربلی از این داده ها که از اواسط 
ســپتامبر ۲۰۲۱ تا اواسط ســپتامبر ۲۰۲۲ جمع آوری 
شد، برای ایجاد بهترین رتبه بندی درآمدی استفاده کرد.

گوگل در رتبه پنجم این فهرست قرار گرفت. چگ، زیپ 
ریکروتر و متا سه شرکت دیگری بودند که در نسخه ۲۰۲۲ 

این رتبه بندی ساالنه رتبه باالیی کسب کردند.
کامپربلی نســخه  های دیگــری از این رتبه بنــدی را نیز 

منتشــر می کند که بر شــرکت های کوچک و متوسط یا 
محل های کاری بــا ۵۰۰ کارگر یا کمتر متمرکز اســت. 
برنامه ساز ردیابی بسته روت در صدر فهرست شرکت های 
کوچک و متوســط بــا بهترین پــاداش قــرار دارد. روت 
همچنین در صدر فهرست اخیر کامپربلی از شرکت های 
کوچک و متوسطی قرار دارد که کارکنان آن شادترین ها 

هستند.

 کارمندان کدام شرکت ها شادترند؟
برخی افراد از مزایای ارائه شــده در شرکت خود ناراضی 
هستند، احساس فرســودگی می کنند، نگران دستمزد 
خود با توجه به تورم باال هستند یا به طور کلی از جایی که 
کار می کنند، لذت نمی برند. دالیلی از این دست باعث 

شده که برخی افراد شغل خود را ترک کنند.
با ایــن حــال، آخریــن فهرســت ســاالنه کامپربلی به 
مکان هایی که مردم می گویند از شغل خود لذت می برند، 
نگاه می کند. ســایت بررســی محل کار از پاســخ های 
ناشــناس کارمندان برای ایجاد فهرست مکان هایی که 
به نظر می رسد شادترین کارگران را دارند، استفاده کرد. 
جیســون نظر می گوید: «داده های ما نشــان می دهد 
که شــادترین کارمندان اغلب کسانی هستند که توسط 
کارفرمایان خــود و از طریق عوامل مختلفی 
مانند پاداش رقابتی، اهداف روشن، تعادل 
بین کار و زندگی و یک شوق کلی برای کار در 
سازمان شان، احساس ارزشمندی می کنند. 
شرکت های دارای رتبه برتر در فهرست ساالنه 
ما در برآوردن نیازهــای کارکنان خود در این 

عوامل بسیار مهم، موفق هستند.»
پلتفــرم ســی آر ام هــاب اســپات در آخرین 
رتبه بنــدی محــل کار کامپربلــی به عنوان 
شرکت بزرگ با شادترین کارکنان معرفی شد 
و از رتبه سوم سال گذشته به رتبه اول امسال در فهرست 
شرکت های بزرگ رسید، در حالی که ادوبی از اول به سوم 

سقوط کرد. رینگ سنترال نیز دوم شد.
همان طور که پیش تر نیز اشــاره شد، در فهرست امسال 
شادترین کارمندان در شرکت های کوچک و متوسط، یا 
آنهایی که ۵۰۰ کارگر یا کمتر دارند، برنامه ســاز ردیابی 

بسته روت در رتبه اول قرار دارد.

بر اساس داده های اخیر، مسئله پاداش برای کارمندان 
اهمیت بیشتری پیدا کرده است 

چه کسی ارزش کارم 
را درک می کند؟
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عدم استقبال از افزایش 
حقوق کارگران انبارهای 

آمازون 

ساعتی۱۹دالربرای
کاردرانبارآمازون

فشــار  یــر  ز مدت هاســت  آمــازون 
افــکار عمومــی اســت کــه چــرا شــرایط 
کارگــران مســتقر در انبارهایــش را 
بهبــود نمی بخشــد. حــاال هــم کــه بــا 
یک بودجــه یــک میلیــارد دالری اعالم 
کــرده دســتمزدها را افزایــش می دهــد، 
اســتقبال چندانــی از اقدامش نشــده 

است.
اســناد فاش شــده نشــان می دهــد کــه 
کارگــران انبارهــای آمــازون در مــورد 
افزایش حقوق جدید این شــرکت ابراز 
نگرانی کرده اند. این هفته، غول تجارت 
الکترونیــک دســتمزدها را تقریبــاً بین 
نیــم تــا یــک دالر در ســاعت افزایــش 
داد، اما بر اساس پیام هایی که کارگران 
آمــازون منتشــر کرده اند، ایــن افزایش 
بــرای ایجــاد احســاس ارزشــمندی در 
کارگران کافــی نبوده و برخــی کارمندان 
حتــی آن را »ســیلی بــه صــورت« خود 

توصیف کرده اند.
آمــازون اعــالم کــرده دســتمزد های 
ساعتی را در نزدیک به 900 انبار و مرکز 
خود در آمریکا افزایش داده است. این 
شــرکت یک میلیارد دالر بــرای این کار 
هزینه کــرده و میانگین دســتمزدها در 
انبارهای آمــازون را از 18 دالر به 19 دالر 
در ســاعت افزایــش داده و مجموعه ای 
از مزایــای دیگــر را نیــز بــرای بــاال بــردن 
رضایت شغلی کارکنانش در نظر گرفته 

است.
این افزایش ها در آستانه دومین رویداد 
فروش »روز پرایم« آمازون انجام شــده 
اســت. کارمندان این شرکت می گویند 
افزایش دستمزدها برای مقابله با تورم 
یــا فرونشــاندن نارضایتی ناشــی از کار 
سنگین کافی نبوده اســت. برای نمونه 
ده ها نظــر ارسال شــده توســط کارگران 
انبــاری در اورالنــدو در یــک پیام رســان 
داخلی نشان می دهد که برخی کارکنان 
افزایش حقوق را توهین آمیز می دانند. 
در این انبار، دســتمزدها از 1۵.۵0 دالر 

به 16.00 دالر افزایش یافته است.

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com



KARANG

12

شــــــــــــــمــــــــــــــاره 68
17 مهـــــــــــــــــــــر 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

از ایــران کارا برایمــان بگوییــد. در 
اینجا چه فعالیتی انجام می دهید؟

ما تولیدکننده انــواع نظم دهنده های پارچه ای کمد و کشــو 
هســتیم؛ صنعــت نظم دهنده هــا شــامل نظم دهنده هــای 
چوبی و پالستیکی نیز می شود. نظم دهنده ها کمک می کنند 
فضــای داخلــی کمــد و کشــو بــه بهینه ترین شــکل ممکن 
اســتفاده شــود و از بی نظمی و به هم ریختگی داخل کمد و 
کشــو جلوگیری می کند. نظم دهنده های پارچه ای قابلیت 
جمع شــدن دارند و این روزها برای زندگی آپارتمان نشــینی 

خیلی مورد استقبال قرار گرفته اند.

از کی این کار را آغاز کردید و سرمایه اولیه 
شما چقدر بود؟

من از 10 ســال پیش این حرفه را به صورت جدی و با وسایل 

خیاطی خانگی و چرخ ساده آغاز کردم. آن زمان پیش نمونه 
خوب ایرانی از نظم دهنده ها وجود نداشت. من همه مراحل 
طراحی و دوخت و اجرا را به تنهایی انجام می دادم. از همان 
روزهــای آغازین به صادرات فکر می کردم و اســم ایــران را در 
کنار پسوند کارا به نشــانه کارایی برای کسب و کارم انتخاب 

کردم. 
برای تولید نمونه های اولیه دو میلیون تومان از دوستی قرض 
کردم و محصوالت اولیه را که کیف آرایشی بود، تولید کردم 
اما کیف آرایشــی نمونه های بســیار زیادی در بازار داشت و 
عرضه کننده های عمده محصول را از من قبول نمی کردند یا 
به مبلغ بسیار پایینی می خریدند. به همین دلیل تصمیم 
گرفتــم محصولــی تولیــد کنم کــه مشــابه کمتری داشــته  و 
نوآورانــه باشــد. قبالً یــک نمونه آویــز کفش داخــل کمد به 
سفارش یک مشتری دوخته بودم. این ایده به ذهنم آمد که 

تحقیق کنم و نظم دهنده تولید کنم و این سرآغاز تولیدات 
نظم دهنده ایران کارا شد.

چگونه ایــن محصــول جدیــد را وارد بازار 
کردید؟

از  یکــی  کــردن  پیــدا  و  بــازار  در  بــا حضــور  مــن 
عرضه کننده  های نظم دهنده توانستم مشتریان بالقوه را 
شناسایی کنم و با مذاکره با همان عرضه کننده، تصمیم 
گرفتیــم نیاز بخشــی از بــازار عمــده را تأمین کنــم و نیاز 
بخش دیگر را ایشان. با تعامل با سایر خریداران عمده، 
نیاز بازار را نیز دریافتم. آنها به من ایده می دادند که چه 
محصولی بیشتر خواهان دارد یا محصوالت وارداتی را 
به من نشان می دادند تا نسخه ایرانی شده و رفع عیب 
شده را برایشان تولید کنم. من سال ها فقط با مشتریان 

»ایران کارا« یک برند تولیدی است که حدود 1۰ سال است در صنعت ساخت نظم دهنده )ارگنایزر( پارچه ای فعالیت می کند. اگر با لوازم خانه و آشپزخانه سروکار داشته باشید 
و گشتی در فروشگاه های اینترنتی بزنید، حتماً با نظم دهنده های کمد و کشو که افراد را در مدیریت فضای کمدها یاری می کند، برخورد کرده اید. در بین تولید کنندگان این 

محصوالت، سال هاست اسم ایران کارا شنیده می شود و امتیاز باالی رضایت مشتریانش در پلتفرم های مختلف نشان از کیفیت محصوالت دارد. زهرا حیدری، مدیر و بنیان گذار 
این کسب و کار متولد 1361 است؛ تا مقطع دیپلم تحصیل کرده و دو فرزند دارد. او می گوید از کودکی به خیاطی عالقه مند بوده ام و تجربه های مختلفی در زمینه خیاطی داشته و 

مدتی کار شخصی دوزی انجام می داده؛ اما همیشه فکرهای بزرگ تری در سر داشته و به سبب عالقه اش به تولید، تصمیم گرفته وارد تولید نظم دهنده شود و کار را آغاز کند. 

درباره مریلین هیوسون

زنیمهموتأثیرگذار
مریلین آدامز هیوسون در سال های ۲01۵-
۲010 توسط مجله فورچون به عنوان یکی 
از »۵0 زن قدرتمنــد جهــان در تجــارت« 
معرفی شد. هیوســون متولد ۲7 دسامبر 
19۵۳ در شهر کانزاس است. پدرش زمانی 
که او نُه ســاله بــود، درگذشــت و مــادرش 
به تنهایــی پنــج خواهــر و بــرادر او را بزرگ 
کرد. او معتقد است منش و رفتار مادرش 
راهنمــای خوبــی بــرای رشــد و موفقیــت 
او بوده اســت. هیوســون از مقاومــت، 
سخت کوشــی و عزم مادرش می گوید که 
موجب تقویــت مهارت های رهبــری در او 
شد و می نویسد: »مادر من کاری را انجام 
داد که همه رهبران بزرگ انجام می دهند؛ 

او جرقه ای برای رشد رهبران آینده شد.«
او موفق شــد مــدرک لیســانس مدیریت 
بازرگانی و مــدرک کارشناسی ارشــد خود 
را در رشــته اقتصــاد از دانشــگاه آالبامــا 
دریافــت کنــد. همچنیــن در برنامه هــای 
توسعه اجرایی مدرســه بازرگانی کلمبیا و 

مدرسه بازرگانی هاروارد شرکت کرد.
هیوســون در ســال 198۳ بــه عنــوان 
اقتصــاددان در بخش آمار کار به شــرکت 
الکهیــد پیوســت و ســمت های اجرایــی 
مختلفی را در این شــرکت تجربه کــرد، از 
جملــه رئیــس و مدیــر عملیاتــی، معاون 
اجرایی بخش سیستم های الکترونیکی 
الکهید مارتین، رئیس ادغام سیستم ها، 
معاون اجرایی جهانی هوانوردی، رئیس و 
مدیر کل مرکز هوانوردی و رئیس خدمات 
لجســتیک الکهیــد مارتیــن. ســرانجام 
در 9 نوامبــر ۲01۲، او به عنــوان عضویــت 
هیئت مدیره الکهید مارتین انتخاب شد 
و از ژانویــه ۲01۳ تــا ژوئن ۲0۲0 در ســمت 
مدیرعامل قــرار گرفــت. او به عنــوان یک 
تاجــر آمریکایــی و مشــاور اســتراتژیک و 
مدیرعامل شرکت تولید هوافضا و صنایع 
دفاعی الکهید مارتین به یکی از زنان مهم 

و تأثیرگذار جهان تبدیل شد. 

INTRODUCTIONمعرفی
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صنعت بیمه ، مؤید 
وضع موجود یا 
مؤسس وضع مطلوب؟

 پیتر ما، چهره اصلی بزرگترین بیمهگر چینی است 

حکایت مردی که پلزدن بلد بود، نه شنا کردن 

4

12 2

بیمهگری از 
جنس امنیت

غول بیمه کشور 
چشمبادامیها چطور 

توانست به این موفقیت 
دست یابد؟ 

 وقت بیرون آمدن 
از غارهاست 

صنعت بیمه کشور نیازمند 
آگاهیدادن است و دور 

شدن از انگارههای 
آمیخته با تعصب
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یعنی معدن طال یعنی معدن طال یعنی معدن طال یعنی معدن طال یعنی معدن طال یعنی معدن طال یعنی معدن طال یعنی معدن طال 
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    قاسم نعمتی، رئیس مرکز فناوری اطالعات بیمه مرکزی معتقد 
است روندی که امروز در ایران به اسم اینشورتک جریان دارد 

هنوز به بلوغ کافی نرسیده است 

واقعیت این است
ما  اینشورتک واقعی نداریم 

بیمه مرکزی عهده دار توسعه نوآوری شد
؟

   عکس:  نسیم اعتمادی

3

ایمان جلیلی، کارشناس 
حوزه اینشورتک

آیا کسی امروز در میان 
همهمه های صنعت 
بیمه به نیاز مشتری 

هم فکر می کند؟

دوهفــتهنــامه
بیمــــه صنعت
ضمیمــهرایگان
مه هفتـــــــهنا
نـــــــــگ ر کا
ســـــــالاول
ـــمارهپنجم شـ
شهریـور بیستم
1 4 0 1
16صفـــــحه

I N S U R T E C H M A G A Z I N E

5
D I G I T A L I N S U R A N C E

آیا کسی امروز در میان 

16

همه قوها سفید 
نیستند 

تفاوت نگاه یک 
کارشناس ارزیاب ریسک 

بیمه با مردم عادی 
در چیست؟

نو�ن،  فناوری های  با  �لف�ق  در  چه  و  آن  ��تی  شکل  در  چه  �یمه،  صنعت 
در  یک  سو  از  که  صنعتی  می رود؛  شمار  به  �ول ساز  و  مهم  صنا�ع  از  یکی 
را  مالی  ا�تفاع  دیگر  سو�ی  از  و  اوست  �یازهای  رفع  و  نها�ی  کار�ر  خدمت 
�یمه دیج��ال و ورود  صاحبان کسب و کارها در �ی دارد. اما صنعت  �رای 
که  آن طور  ا�ران  در  مخ�لف  دال�ل  به  آن،  در  نوآورانه  راهکارهای  و  روش ها 
باید و شاید رشد نکرده است. شاید مهم تر�ن دل�ل آن را می توان وزن �نگ�ن 
دست و پای  گاه  که  دا�ست  �نظیم گری  موانع  �رخی  و  رگوالتوری 
را  د�یا  روز  فناوری های  با  شدن  همگام  اجازه  و  می �ندد  را  کسب و کارها 
و  سو  یک  از  حوزه  ا�ن  به  نوآور  و  م�نوع  کسب و کارهای  ورود  نمی دهد. 
مشکالت آنها از سوی دیگر و همچ��ن اهمیت حوزه ا��شورتک، ما را �ر آن 
داشت که دوهفته نامه ای با عنوان «�یمه دیج��ال» را ضمیمه هفته نامه 
کارنگ ک�یم و نگاهی عم�ق تر و تخصصی تر به ا�ن بخش دا�ته با�یم.

اکثر همکارانم
زنان سرپرست خانوار هستند

گفت و گو با زهرا حیدری، بنیان گذار برند 
«ایران کارا»؛ او می گوید عالقه اش به این کار 

و کیفیت باالی محصوالت تولیدی، باعث 
رونق کسب و کارش شده است
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 I N O V A T I V E
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عمده تعامل داشتم و وارد خرده فروشی نشدم.

چــه تجهیزاتــی بــرای کار شــما احتیــاج 
است؟

ما تجهیزات یک کارگاه خیاطی را برای ساخت محصوالت 
احتیــاج داریم، اما وقتی تولیــد انبوه و بــا پارچه های محکم 
انجام می شود، به چرخ های مخصوص این کار نیاز است و 
باید چرخ های مخصوص نواردوزی را تهیه کنیم و چرخ های 

دوپایه در کارگاه داریم.

در حال حاضر ایران کارا در چه وضعیتی 
قرار دارد؟

ما تاکنون چند میلیون نظم دهنده تولید کرده ایم و در کارگاه 
حدود ۵0 نفر بــه صــورت دوره ای مشــغول بوده انــد. اکنون 
کارگاه با شش نفر اداره می شــود. کارگاه مجهزی از میزهای 
بــرش و چرخ های مخصــوص داریم. محصــول نظم دهنده 
پارچه ای ایــران کارا پرفروش تریــن محصــول نظم دهنده در 
دیجی کاال اســت و فروشگاه های بســیاری محصوالت ما را 
عرضه می کنند، به طوری که اکنون بــا کپی های کم کیفیِت 

محصوالت ایران کارا در بازار نیز مواجه شده ایم.
چیزی که در مسیر رشد کسب و کار من را بسیار 
خوشــحال می کند، این است که اکثر همکاران 
کارگاه، زنان سرپرســت خانوار هســتند و حتی 
چند نفر از بانــوان ناشــنوا در دوره ای همکار ما 
بودند. متأســفانه تغییر مکان  کارگاه اجاره ای، 
باعث شد همراهی برخی از همکاران را از دست 

بدهیم.

وسعت بازاری که در آن فعال 
هستید، چقدر اســت و چه ســهمی از 

این بازار دارید؟
بــه خاطــر ســبک زندگــی و کمبــود فضــا و تنــوع پوشــش و 
اکسسوری شخصی، این روزها استقبال بسیار گسترده ای 
از نظم دهنده های پارچه شده است. این محصوالت به علت 
حمل و نگهداری راحت با زندگی امروزی همخوانی دارد. تا 
دو سال پیش بیش از نصف بازار این کاال در انحصار ما بود 
و در ســال های اخیر نیز از لحاظ کیفیت در صدر بازار ایران 
هســتیم، ولی به دلیل رشــد قیمت مواد اولیه، ما در رقابت 
قیمت، بخشی از بازار را به اجناس ارزان تر و بالطبع با کیفیت 

پایین تر واگذار کرده ایم.

چشم انداز شما برای ایران کارا چیست؟
اولیــن قــدم ثبت رســمی برنــد بــود کــه اخیــراً توانســتیم با 
نام ایرانــاکارا آن را ثبــت کنیم و پــس از آن طراحــی خالقانه 
محصوالت کارا برای خانه های امروز ایرانی است. با این روش 

از رقبای چینی که محصوالت شان با سایز و نحوه چیدمان 
ایرانی ها متفاوت است، پیش می افتیم.

تالش دیگر ما این است که کیفیت محصوالت را به هر نحوی 
که شده حفظ کنیم. این کیفیت باال، خودبه خود رقبایی را که 
اجناس با کیفیت نازل تولید می کنند، از بازار حذف خواهد 
  کرد؛ چــون مشــتری در طول زمــان متوجه کیفیــت خوب و 
انصاف در قیمت گذاری می شــود. البته خیلــی به صادرات 
فکر می کنم، زیرا محصول ما در ایران جواب داده و مشتری 

راضی بسیاری دارد.

بــا چــه مشــکالتی در ایــن مســیر مواجه 
هستید؟

اولین مشــکل ایــن اســت کــه در ســازمان های مختلفی که 
ثبت برند می کنند یا مجوز صادر می کنند، هیچ سرفصل و 
دســته بندی برای نظم دهنده وجود ندارد و این کار را بسیار 
دشوار می کند. ما مجبور شدیم سرفصل نظم دهنده را وارد 
فرایندهای اداری این سازمان ها کنیم تا بتوانیم مجوز ثبت 
برند بگیریــم. البتــه مــا در زمینه شناســاندن محصــول به 
مشتری هم این سد را پیش رو داشتیم که با تالش 10 ساله 

توانستیم تا حدودی این محدودیت را رفع کنیم.
مشــکل دیگر اینکه هیچ گونه حمایت خاصی 
از مشاغل انجام نمی شود و حتی برای دریافت 
یک وام انــدک نیز، هیــچ امتیازی بــرای ما قائل 

نمی شوند.

آیا جنسیت شما در مشکالت و حل 
مشــکالت مســیر کســب و کارتان مؤثــر بــوده 

است؟
اینکه من به عنــوان یک خانــم محصوالتی که 
مشــتری آن اکثــراً خانم هــا هســتند، طراحــی 
می کنم، بسیار به کســب و کارم کمک کرده؛ اما 
مشکل بزرگ آنجاست که در تولید صنعتی و عمده فروشی، 
فضا آنچنان مردانه است که من بسیاری از مشتریانی را که 
عادت به معامله با مردان دارند، از  دست می دهم؛ آنها وقتی 
متوجه می شوند که صاحب اصلی کار یک خانم است، کالً 

از معامله منصرف می شوند.

چه توصیه ای به خانم هایی مثل خودتان 
دارید؟

لطفاً به دنبال کاری که به آن عالقه مندیــد، بروید. خیلی از 
خانم ها فقط به دنبال اســتقبال و نیاز بازار می روند و چون 
عالقــه ای بــه آن ندارنــد، مســیر را تا انتهــا پیــش نمی روند. 
اگر عالقه داشــته باشــند، خالقیت نیز رخ می دهد و موفق  
می شوند. دوم اینکه از موانع نترستند و بدانند روزی دهنده 

خداست و به تالش ما دستمزد می دهد.

رسانه صنعت بیمه  و اینشورتک ایران

فاطمه 
طالبی پور  

Fatima.pour
@gmail.com

اینستاگرام و اکوسیستم کسب وکارهای کوچک زنان
برای مدتی نامعلوم مسدود شد

توقفیکاقتصادگستردهوعدالتمحور

REVIEWبررسی

ضربــه  اجتماعــی  شــبکه های  محدودیــت 
جبران ناپذیــری بــه کســب وکارهای زنــان خواهد 
زد. اینستاگرام بستری برای شــروع و رشد هزاران 
شــغل بود که بی شــک همه آنها با بحران مواجه 
شــده اند، امــا ایــن ضربه ها بــرای زنــان بــه دالیلی 

بسیار مهلک تر است.

 سرمایه صفر برای شروع کسب وکار
زنان صاحب کسب وکارهای کوچک و متوسطی 
هســتند که اغلب با ســرمایه صفر یا هزینه های 
اندک آغاز می شــوند. بــا توجه به این اصــل، زنان 
می تواننــد در بازارهایــی بــا مشــتریان بالفعــل 
کسب و کار خود را رشد دهند و نمی توانند متحمل 
هزینه های بازارسازی و یافتن حلقه اول مشتریان 
شوند. به نظر می رسد مسئوالن امر تصورشان از 
کسب وکارهای اینستاگرامی زنان، تصور مبهمی 
است. برای بسیاری از کسب و کارها حتی پرداخت 
حــق عضویت یــا هزینه هــای طراحی ســایت هم 
باعث بازدارندگی آغاز یا رشد کسب وکار می شود.

 هزینــه شکســت در کار بــرای زنــان 
بسیار باالتر است

فرهنگ جامعه کماکان داشــتن شــغل و درآمد را 
برای زنــان امر مســلم نمی دانــد. برعکــس مردان 
مجبورند با هر سختی ای پس از شکست شغلی 
و ورشکستگی باز شغل جدیدی از سر گیرند. این 
فشــار اجتماعی باعث می شــود مردان در مسیر 
کســب و کار باقــی  بماننــد، ولــی بســیاری از زنــان 
نمی توانند بعد از توقف یا شکســت کسب و کار، 
فعالیت را مجدداً آغاز کنند و عالوه بر مشــکالت 
کار با فضای فرهنگی جامعه که کسب و کار را جزء 
مسئولیت های اصلی زنان نمی داند، می جنگند 
و نمی توانند به آســانی دوبــاره فعالیــت دیگری را 

شروع کنند.

 بهبود وضعیت اقتصادی خانواده با 
شغل های خانگی زنان

شــرایط اقتصادی به گونه ای اســت که شغل های 
خانگــی کــه متناســب بــا ســایر نقش هــای زنــان 

در خانــواده اســت، تأثیر مثبــت زیادی بــر گذران 
معیشــت خانواده هــا دارد. شــغل هایی کــه بــا 
گســتردگی زیاد در ســطح کشــور به وجــود آمده 
بود و در شــهرها و روســتاهای کوچک نیز به زنان 
و خانواده هایشــان کمک می کــرد، اکنون متوقف 
شده اســت. نکته دیگر اینکه، شــغل های جدید 
که به واسطه شــبکه های اجتماعی خلق شده اند 
و اکثراً بدون هیچ حمایت و بسترســازی از ســوی 
نهادهای مسئول رشد کرده اند، در بیشتر مواقع 
در راستای شــرایط متعادل کار  و  زندگی برای زنان 
و مادران هستند؛ به نحوی که بسیاری از کسانی 
که با این مدل کســب و کار ارتزاق می کنند، شــغل 
خود را در شرایط خانه یا کارگاهی که امکان حضور 
و همراهــی فرزندان شــان میســر اســت، پیــش 
می برند. طی سه ســال اخیر که مدارس و مهد ها 
تحت  تأثیر شرایط همه گیری کرونا فعال نبودند، 
این گونه مشــاغل رشــد بســیاری داشــته اند. این 
نشــان می دهد که مادران توانسته اند شغل های 
همخوان با مــدل زندگــی خودشــان را خلق کنند 
و ایــن دســتاورد عظیمــی در تمام دنیا محســوب 
می شود. چنانچه طراحی و اجرای این گونه مشاغل 
در مسئولیت دولت ها بود، بی شــک با سال های 
ســال زمــان و میلیاردهــا دالر هزینــه نیــز اجرایی 
نمی شد. متأسفانه این دستاورد عظیم برای زنان 

سخت کوش و مادران پرتالش نیز مسدود شد.

 شبکه ای که از دست رفت
خاصیــت شــروع و رشــد کســب و کار در شــبکه 
اجتماعی این اســت کــه افــراد به شــبکه بزرگی 
از مشــتریان و نیــروی کار و تأمین کننــدگان و 
رقبــا به صــورت عادالنــه دسترســی دارنــد و این 
ارزش تنها در صورتی است که جامعه مخاطب 
یــک شــبکه اجتماعی بســیار گســترده باشــد.  
متأســفانه تاکنــون بــا وجــود همــه تالش هــا و 
تشــویق  بــه اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی 
داخلی، هیچ کدام موفق به کسب این مقبولیت 
نشــده اند، امیــدوارم مســئولین محتــرم برنامه 
مناســبی برای ده میلیون شــغل از دســت رفته، 

مخصوصا مشاغل بانوان داشته باشند. 
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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

بخشــی از دوران تاریخــی را کــه بــه نــام قــرون وســطی 
می شناسیم، از زمان بین فروپاشی امپراتوری روم غربی در 
قرن پنجم میالدی شروع می شود و تا اواخر قرن پانزدهم که 
همراه با گسترش استعماری اروپای غربی بود، ادامه دارد. 
پنج قــرن نخســت ایــن دوره را دوران تاریک نیــز می نامند؛ 
گرچه امروزه روشــن شــده آن دوره بر خالف نامــی که بر آن 
گذاشــته شــده، از نظر اجتماعی چندان راکد نبوده است. 
بســیاری از نهادها پــس از فروپاشــی امپراتوری روم ســالم 
باقــی مانده کــه تأثیــری ژرف بــر شــکل گیری تمــدن جدید 
توســعه یافته در اروپای غربی داشــت. کلیســای مسیحی 
یکی از نهادهای برجسته  از این دست بود؛ در همین حال 
نگرش رومی از قانون و اداره کارها نیز تا مدت ها پس از خروج 
سپاهیان روم از ایالت های غربی همچنان تأثیرگذار بود. از 
طرف دیگر بخش بزرگی از اروپای غربی محل زندگی قبایل 
توتونیک )Teutonic( شد که از دید فناوری چندان دست 
خالی نبودند و در برخی زمینه ها نســبت به رومیان برتری 
داشتند. اگرچه بســیاری از نکات درباره خاستگاه گاوآهن 
سنگین در ابهام باقی مانده، اما به نظر می رسد این قبایل 
نخستین مردمی بودند که گاوآهن های آهنی به اندازه کافی 
قدرتمند داشــتند تا مناطق پســت جنگلی اروپای شمالی 
و غربــی را در اختیار بگیرنــد. پیشــرفت های فناورانه قرون 

وســطی محدود به کشــاورزی نبــود و در برخــی زمینه های 
دیگر نیز نمایان شد.

 معماری
گرچه سازه های کم شماری از دوران تاریک قرون وسطی باقی  
مانده، اما سده های پس از آن دوره بزرگی برای ساخت و ساز 
بــود. معمــاری رومــی و گوتیــک کــه نقشــی برجســته در 
زیبایی شناسی قرون وسطی پدید آورد، نوآوری های فناورانه 
چشــم گیری را در خــود جــای داد. آن دســته از مهندســان 
معمار که شیوه های کالسیک ساختمان سازی کالسیک را 
بررسی کرده بودند، آمادگی برای دور شدن از الگوهای خود 
و خلق شیوه خودشان را نشان دادند. راهکارهایی که برای 
مشکالت ساخت سازه های بسیار بلند با حفظ نور طبیعی، 
طاق هــای ضربــدری، ســتون های نگه دارنــده و قاب هــای 
بزرگ پنجره ارائه دادند، گســتره کار را برای صنعت جدید 
شیشــه کاری با اســتفاده از شیشــه های رنگی با جلوه های 

شگفت آورشان فراهم ساخت.

 فناوری نظامی
مســتحکم  دژ  یــک  تکامــل  نمایشــگر  دوره  همــان 
آنگلوساکســون موســوم بــه motte-bailey بــود؛ بــرج 

پیشرفت های فناورانه قرون وسطی محدود به کشاورزی 
نبود و در برخی زمینه های دیگر نیز نمایان شد

دوران تاریک اروپا 
خالی از نوآوری نبود

فناوری ارتباطات در قرون وسطی

آرمانیکتمدنجدید
 در حالی کــه در قرون وســطی فناوری 
حمل ونقل در حال دگرگونی و تکامل 
بود، شیوه های ضبط و ارتباطات پیشرفت های 
مهمــی نداشــت. توســعه ســاعت مکانیکــی 
به خوبی بیانگر عالقه قرون وسطی به تزئینات 
مکانیکی است؛ ساعتی که قدیمی ترین آن که 
توســط وزنه هایی به حرکت درمی آمــد، با یک 
زبانــه کنتــرل و بازویــی نوســانگر بــا چرخ دنده 
درگیر می شــد. ایــن ســاعت از ســال 1۳86 در 
کلیسای جامع سالزبری انگلستان باقی مانده 
است، اما ساعت هایی که نیروی خود را از فنر 
می گرفتند، در اواسط قرن پانزدهم ظاهر شدند 
کــه تولیــد ســاختارهای فشــرده تر راه را بــرای 
ســاعت قابل حمل آماده کرد. در این ساختار 
برای حل مشکل کاهش قدرت فنر در حین باز 
شدن از ساختار جبرانی ساده ای به شکل یک 
اســتوانه مخروطــی شــکل روی یــک میلــه 
استفاده شــد که به فنر اجازه می داد با کاهش 
قدرت، گشــتاوری فزاینده را اعمال کند. گفته 
شــده که شــیفتگی قرون وســطایی به ســاعت 
حاکــی از افزایــش اهمیــت زمان ســنجی در 
تجارت و کارهای دیگر است، اما می توان آن را 
نمایانگر درک جدیدی از نیاز به پژوهش درباره 
امکانــات و کاربردهــای عملــی دســتگاه های 

مکانیکی دانست.

 اختــراع چــاپ با نــوع فلز متحــرک در 
قرن پانزدهــم حتی از اختراع ســاعت 
مکانیکی نیز مهم تر بود. جزئیات این اختراع 
دگرگون ســاز بــه شــکلی ناامیدکننــده مبهــم 
اســت، امــا توافقی کلــی وجــود دارد کــه اولین 
کارگاه چــاپ در مقیاس بزرگ در ماینز توســط 
»یوهانــس گوتنبــرگ« بنیان گــذاری شــد کــه 
مقدار کافــی از حــروف دقیق برای چــاپ کتاب 
مقــدس Vulgate در حدود ســال 14۵۵ تولید 
کرد. بــا این حــال روشــن اســت اختــراع چاپ 
وابســته به تجربه طوالنی پیشــین در ساخت 
جوهر و چاپ قالبی اســت که در آن یک قالب 

برای چاپ طرح یا تصویر استفاده می شد. این 
اختــراع بــرای صنعــت کاغذســازی کــه از قرن 
دوازدهم در اروپا ایجاد شــده بــود نیز تقاضای 
زیــادی فراهــم کــرد. تقاضــا بــرای محصــول 
چاپ خانه هــا زیاد شــد و این شــیوه گســترش 
یافت؛ حروف چاپی به وســیله ای ضروری برای 
ارتباطات سیاسی، اجتماعی، مذهبی و علمی 
و ابزار مناسب انتشار اخبار و اطالعات تبدیل 
شد. تا سال 1۵00 حدود 40 هزار نسخه کتاب 
در 14 کشــور اروپایی چاپ شــد که دوســوم آن 
مربوط به آلمان و ایتالیا بود؛ پیامدی گسترده 
کــه تعــداد کمــی از اختراعــات منفــرد ایجــاد 

کرده اند.

 تمدن جدید شکل گرفته در هزاره ۵00 
تــا 1۵00 اروپــای غربــی بــا همه انــزوا و 
محرومیت هــای فکــری توانســت بــه برخــی 
شــاهکارهای شــگفت انگیز نــوآوری و فنــاوری 
دســت یابد. کنجکاوی فکری که به پایه گذاری 
نخســتین دانشــگاه ها در قــرن دوازدهــم 
انجامیــد، عاملــی بــرای بازیابــی آموخته هــای 
باســتانی از هــر منبــع ممکــن نیــز بــود کــه بــه 
سرچشــمه اصلی مهارت های فنــاوری تبدیل 
شدند؛ آسیاب بادی، بهبود و کاربرد گسترده تر 
نیروی آب، توسعه شــیوه های جدید صنعتی، 
اختــراع ســاعت مکانیکــی و بــاروت، تکامــل 
کشتی بادبانی و اختراع چاپ در مقیاس بزرگ 
از همیــن کنجــکاوی نشــئت می گیرنــد. یــک 
چنیــن  نمی توانســت  ایســتا  جامعــه 
دســتاوردهایی داشــته باشــد. نوآوری فناورانه 
علــت و نتیجــه توســعه پویــا بــود. بــروز ایــن 
دســتاوردها در چهارچــوب جامعــه اروپایــی 
تصادفــی نبــود، چراکــه آنهــا در حــال افزایش 
جمعیــت و بهــره وری، تحریــک فعالیت هــای 
صنعتــی و تجــاری و ابــراز خــود در زندگــی 
شــهرهای جدیــد و فعالیت هــای فرهنگــی 
چشــم گیر بودند. فناوری قرون وســطی بیانگر 

آرمان یک تمدن جدید و پویا بود.

REVIEWبررسی



KARANG

15

شــــــــــــــمــــــــــــــاره 68
17 مهـــــــــــــــــــــر 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

چوبــی محصــور در دیوارهــای چوبــی و طبیعی که تــا پایان 
قــرون وســطی به دلیــل توســعه توپخانه بــه بنایــی مهیب 
و بهبودیافتــه تبدیــل شــده بــود. اختــراع بــاروت و بهبــود 
شیوه های ریخته گری فلزات، به ویژه آهن هسته این نوآوری 
بود. بــاروت در میانه قرن ســیزدهم وارد اروپای غربی شــد، 
گرچه مدت ها پیش  از آن در شرق آسیا شناخته شده بود. 
باروت بر پایه مخلوط کربن، گوگرد و نمک ســاخته می شد 
کــه زغال ســنگ و ذخایــر گوگــرد آتشفشــانی در اروپــا در 
دسترس بود و نمک در یک فرایند تولید بلور تهیه می شد. 

آمیختــن ایــن مــواد پــودری انفجــاری را تولیــد 
می کــرد که تــا پایــان قرون وســطی بــه صنعتی 

تثبیت شده و خطرناک تبدیل شد.
بــه نظــر می رســد نخســتین تــوپ کارآمــد از 
میله های به هم تنیده ساخته شده؛ اگرچه برای 
برخــی اهــداف لوله هایی بــا این روش ســاخته 
می شــد، اما ریخته گــری تــوپ برنزی نیــز رواج 
یافت. شیوه های ریخته گری برنز برای چندین 
هزار ســال شناخته شــده بــود، امــا ریخته گری 
توپ مشکالتی از نظر اندازه و قابلیت اطمینان 

را نمایان کرد. ســازندگان برنز بــه احتمال زیــاد تجربیات و 
شــیوه های پدیدآمده توسط ســازندگان ناقوس ساختمان 
کلیســاهای قرون وســطی را به  کار گرفتند، زیرا ریخته گری 
ناقوس بزرگ مشکالت مشابهی برای گرم کردن مقادیر قابل 
توجه فلز و ریختــن آن در قالب مناســب را ایجــاد می کرد؛ 
با این قیمــت گزاف ســاخت انبــوه تــوپ برنزی باعث شــد 
گسترش استفاده از آن وابســته به پیشرفت در شیوه های 

ریخته گری آهن شود.
نوآوری بزرگ متالورژی قرون وســطی ساخت چدن است. 
از آغــاز دوران آهن تا اواخــر قرون وســطی کوره های موجود 
قادر به ذوب کامل سنگ آهن نبودند. توسعه کوره بلند در 
قرن پانزدهم هم جوشی را ممکن کرد و ریختن مستقیم فلز 
مذاب در قالب های آماده را عملی ساخت. کوره بلند با اندازه 
بزرگ تر و فراهم ســاختن جریان مداوم هوا موجب افزایش 
دمای داخلی کوره می شد تا آهن مذاب شود. به زودی کشف 
شد که می توان پاره های آهن جامد باقی مانده در کف کوره را 
که در ابتدا ضایعات نامطلوب بود، ریخته گری کرد و کاربری 

سودمند به ویژه در ساخت توپ برای آن ایجاد کرد.

 حمل ونقل
فناوری قرون وســطی ســهم کمی در حمل ونقل داخلی 
داشت، گرچه تالش هایی برای ســاخت پل و آب راهه ها 
انجام شــد. قفل دروازه ها در اوایل ســال 1180 ساخته و 
در کانال بین بروژ )اکنون در بلژیــک( و دریا به کار رفت. 
وضعیت جاده ها در این دوره تغییری نداشت و وسایل 
نقلیــه در تمام مدت ناکارآمد بودند. مســافران ســوار بر 
اســب ســفر می کردند که تــا قــرون آینــده بهترین روش 

حمل ونقل داخلی بود.
اما حمل ونقل دریایی داستانی دیگر داشت. 
قرون وسطی در این زمینه دستاوردی فناورانه 
و اثرگذار بر جای گذاشت؛ ساخت یک کشتی 
قابــل اعتمــاد اقیانوس پیما کــه به جــای باد و 
نیروی انسانی کامالً به نیروی باد وابسته بود. 
این تکامــل حیاتی وابســته به چنــد گام بود؛ 
نخست، تغییر بادبان سنتی مربع باقی مانده 
از تمدن مصر که با رســیدن به امپراتوری روم 
تا قایق های بلند وایکینگ ها تغییرات اندکی 
کرده بود، به بادبان التین مثلثی شــکل که در 
کشتی های اعراب در مدیترانه به  کار می رفت و دریانوردان 
شــمالی بــه آن لتیــن )lateen( می گفتنــد و به کشــتی ها 
امکان حرکت نزدیــک به باد را می داد. گام دوم اســتفاده 
از ســکان ســتون عقب بــود که قــدرت مانــور را بــه میزان 
چشــم گیری افزایش داد تا کشــتی ها با قدرت برگرفته از 

بادبان بهبودیافته با باد مخالف روبه رو شوند.
ســوم معرفــی قطب نمــای مغناطیســی کــه ناوبــری در 
دریاهــای آزاد در هــر شــرایط آب وهوایــی را فراهم کرد. 
گردآوری این پیشــرفت ها در کشــتی های بعــدی قرون 
وســطی در کنار پیشرفت  در ساخت وســاز، تجهیزاتی 
مانند بشکه های بهتر برای حمل آب، طناب های قابل 
اعتمادتر، بادبان هــا و لنگرهــا، نمودارهــای ناوبری )که 
استفاده از آن نخســتین بار در ســال 1۲70 ثبت شده( 
و اســطرالب )بــرای اندازه گیــری زاویه خورشــید یا یک 
ســتاره در باالی افــق( اعتمادبه نفــس را بــه دریانوردان 
ماجراجــو داد تــا درگیر ســفرهای اکتشــافی شــوند که 
پایان قرون وســطی و آغــاز گســترش اروپا را بــه دورانی 

مدرن تبدیل کرد.

تاريخ نوآوری
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طنز و حکمت
H U M O R

&
W I S D O M

وزیر در این یک فقره تقصیر نداشت و از همان اول هم می گفت که اینجا امن نیست و بهتر است از 
اینستاگرام به یک سرزمین امن تر مثل روبیکا کوچ کرد؛ خب به ایشان چه مربوط که صاحبان بعضی 

مشاغل گوش به حرف نمی دهند؟
نصایح ترکی شیرازی

راهکجرارهاکنای
هشیار

محمدحســین آغولــی )تاریــخ و محــل 
والدت نامعلوم، درگذشته 1۳۳0 قمری( 
متخلص به »ترکی« و معــروف به ترکی 
شیرازی، نقاش و شــاعر قرن چهاردهم 
هجــری اســت. شــغل ترکــی شــیرازی 
نقاشی بوده و در ســفر از شیراز به هند 
ساکن بمبئی شده بود. دیوان شعری از 
وی به جا مانــده که به اهتمام محســن 
حافظی کاشانی چاپ شده و در شعری 

به نام »راه نجات« می گوید:

ای دل! از خواب شو دمی بیدار
پر دلی گیر و تنبلی بگذار

شب به سر رفت و آفتاب دمید
خیز و آبی بزن تو بر رخسار

چشم بگشا و، راه راست برو
راه کج را رها کن ای هشیار!

عقل خود را اسیر نفس مکن
که پشیمانی آری آخر کار

پخته کی می شود گِلِ کوزه؟
ننهد تا در آتش اش فخّار

خانه کِی جای دوست خواهد شد؟
تا نپردازیش تو از اغیار

رخ در آیینه کی توانی دید؟
تا که نزدایی از رخش زنگار

ره به منزل کجا بری تا صبح؟
تو که بیراهه می روی شب تار
رحم کن بر پیاده گان غریب

ای که بر اسب عزتی تو سوار!
سهل مشمار مردم آزاری

ورنه نادم شوی به روز شمار
دل مظلومی ار برنجانی

ظلم بینی ز ظالمی خونخوار
تو اگر بد کنی به کس دیگر

چشم نیکی ز وی به خویش مدار

HINT نکته

درک تان می کنم، تقصیر خودتان است

١
یادش به خیر، زمانی جایی کارمند بودیم و رئیسی داشتیم 
که به غایت مهربان بود. ما کارمندان را تحویل می گرفت. 
پای درددل هایمان می نشست و حتی گاهی با ما  صبحانه 

یا ناهار هم می خورد. 
خالصه که این مرد زیادی مهربان بود، اما موقع پرداخت 
حقوق که می شد تا می توانســت، حق مان را می پیچاند و 
اگر کســی کوچک ترین مخالفتی با او می کــرد، بالفاصله 
نامه اخراجــش را می زد؛ اگرچه هیچ وقــت هیچی را گردن 

نمی گرفت.

٢
همین می شــد که بعد از کم شــدن یا قطع شــدن حقوق یا 
حتی اخراج کارمند فلک زده، یکی، دو ساعتی می نشست 
و قشــنگ با آن عزیز از دســت رفته هــم دردی می کرد، اما 
با اینکه همه دیگر این جناب مدادرنگی را می شناختند، 
او آن قــدر زیبا در نقشــش فــرو می رفت که ناخــودآگاه آن 
اخراج شده یا بی حقوق یادش می رفت که او کیست و از آن 
بزرگمرد عرصه سیاه کاری  می خواست که به او کمکی کند 

یا مبلغی به عنوان مساعده یا وام به او بدهد.

٣
درســت همین موقع بود کــه رئیس رنگ عــوض می کرد و 

می گفت: »ببین اگر دوست داشته باشی، می تونم اینجا 
تا صبح باهات گریه کنم، اما چیز دیگه ای ازم نخواه!«

۴
خب چه شــد کــه یــاد آن رئیــس عزیز کــه در 
رنگ هــا و طرح های مختلــف خــودش را به ما 
عرضــه می کــرد، افتــادم؟ راســتش نمی دانم. 
شاید همین طوری. به هر حال این حکایت من 
مطمئناً ربطی به وزیر بی خیال و خوش خنده 
ارتباطات نــدارد؛ چراکه ایشــان نه تنهــا گریه 

نمی کند که می خندند. خوب هم می خندد.

۵
حاال کــه چنــد صــد هــزار فروشــگاه اینســتاگرامی کاســه 
چه کنــم، چه کنــم دســت گرفته انــد، بعضــی عناصــر 
فریب خــورده نــاآگاه دارند به مــردم این طور القــا می کنند 
که وزیر محترم از فیلترشدن اینستاگرام خوشحال است 
و خدای نکرده همین طوری الکی می گویند که کسب وکار 
مردم برایشان اهمیت دارد. من از شما سؤال می کنم: آیا 

واقعاً این طور است؟ 

۶
مــن فکــر نمی کنــم ایشــان از تعطیلــی کســب وکارها 

خوشحال باشــند؛ چراکه قبالً بارها پای درددل ملت هم 
نشســته اند و گاهی حتی با آنها ابراز همــدردی کرده اند. 
در مــورد آن  خنــده دندان نمای خوشــگل هــم باید عرض 
کنم کــه این خوب نیســت که آدم هــا را از روی ظاهرشــان 
قضاوت کنیم.  من واقعاً نمی فهمم ما از کی 
این قــدر جاجو شــده ایم. شــاید جنــاب وزیر 
کــه این طــور بیــرون جلســات هیئــت دولت 
قهقهــه مســتانه ســرمی دهند، از تــو داغون 
باشند. شاید شب ها از غصه سرپرست های 
خانــواده ای کــه رزق شــان از ایــن راه تأمیــن 
می شد و حاال نمی شود، خواب شان نمی برد. 
تازه ایــن را همه مــا می دانیم که وزیــر در این 
یــک فقــره تقصیــر نداشــت و از همــان اول 
هم می گفــت کــه اینجا امــن نیســت و بهتر 
است از اینســتاگرام به یک ســرزمین امن تر مثل روبیکا 
و بله کــوچ کرد.  خب به ایشــان چــه مربوط کــه صاحبان 
بعضی مشــاغل گــوش بــه حــرف نمی دهنــد و می گویند 
تفاوت اینســتا و برنامه هــای داخلی مثل تفــاوت پاریس 

و پاریز است؟
 

٧
این کله شدن حاصل تدبیر خودت بود

این بسته  شدن جان تو از گیر خودت بود
پس گیر مزخرف نده بر این کس و آن کس
بدبخت شدی؟ البته تقصیر خودت بود

شب نوشته های یک بچه نوآور! (۶۱)

چیزهایما
وچیزهایاونا

باید به قدرت رســانه ایمــان بیاوریــم. این را مــن تنها 
نمی گویم، بچه های گروه، حتــی محمد هم که خدای 
روابط  عمومــی و خصوصی هســت، می گوید. همین 
کامیار خودمان با آزاررســانی های پی درپی 
خــودش ثابــت کــرده که رســانه یعنــی یک 
چیــز خفــن. اصــالً فرقــی نــدارد رســانه از 
چــه نــوع باشــد، باالخــره یــک زوری دارد 
کــه روی یــک جاهــای آدم فشــار مــی آورد؛ 
وگرنه کارهای این پســرک این قــدر در یادم 
نمی مانــد که شــب و روز خــوش برایم باقی 
نگذاشته باشــد. بارها گفته بودم کامیار با 
همین گوشــی نازک و ســبک و خوش رنگ 
وارداتی که در محدوده مجاز قیمتی وارد و 
رجیستر شده، هر روز چیزهایی را منتشر می کند که 
به اندازه یک شــبکه رادیو-تلویزیونی اجنبی پرســت 

و جیره خــوار روی مخ مــن راه می رود و افــکار بچه ها را 
پریشــان می کند و عاقبت یک روز باید فکری برایش 

بکنم.
ما اینجا تــوی نــاف دارالخالفــه نشســتیم، داریم نان 
خودمان را می زنیم توی کاسه  ماست خودمان و چنان 
با کیف می خوریــم که انگار فالن چیــز را با مزه بهمان 
چیز  خورده ایم، بعد یکهویی این پسرک که نمی دانم 
مال کدوم دهه هست، نخراشیده و نتراشیده می پرد 
وســط، دســتش رو بــا مالحــت و لطافت روی گوشــی 
می کشــد، وارد جاهایی می شــود که صدبــار گفته اند 
سرتان را نکنید توش، بعد پشت سر هم فیلم و عکس 
و نوشته رو می کند و می گوید بد نیســت سرتان رو از 
توی چیزهــای خودتــان دربیاورید و ببینیــد چیزهای 
دیگر چطور است، چرا مال ما این طور است؟ و هر بار 
من هستم که می گویم بهتر است از این کارها دست 
برداری و سرت را بندازی پایین و بگذاری کاسبی مان را 
بکنیم و نان و ماست مان را بخوریم. بهش می گویم ما 
استارتاپ هستیم، جان و جریق نداریم، سرمایه مان 
کــم اســت، بازارمــان کوچــک، رقیب مــان کلفــت و 
دست مان بسته است و...، اما حرفِ حساِب بی فشار 

به کله اش فرو نمی رود.
حاال همین رســانه ای که از توی گوشــی نازک و سبک 

و خوش رنــگ وارداتــی کامیــار و دوســتانش درآمــده، 
شــده بــالی جــان. بــس کــه زمیــن و آســمان را بــه هم 
دوختنــد، شــعر گفتنــد، الیــو رفتنــد، چالــش برگــزار 
کردند، کمپین ساختند، هشــتگ رو کردند، خبر درز 
دادنــد، شــایعه پراکنی کردنــد؛ همــه به هوش شــدند 
کــه ای بابــا انــگار راستی راســتی ایــن چیزهــای مــا بــا 
آن چیزهــای آنهــا فــرق دارد؛ پس الجــرم لیکــن فلذا 
نمی شود که رســانه ما همان رســانه آنها باشد و باید 
کاسبی بی حساب دشمن را ببندیم تا برویم برسیم به 
کار خودمان. وقتی همه خودی هستند، دیگر با خیال 
راحت از رسانه خودی حرف های خودمانی هم رسانی 
می شــود؛ شــبیه بــه وقتی کــه مهمونــی تموم شــده و 
غریبه نیســت و می شــود با زیرشــلواری و زیرپیراهن 
ســوراخ توی خانه گردش کرد و این جور نیست که اگر 
خدای نکرده دستی توی دماغ رفت یا آروغی زده شد، 

خوراک رسانه ای جور شود. 
رو بــه کامیــار می پرســم: »دلبنــدم، اینکــه برای شــما 
رســانه و پیام رســان بــود، بــرای مــا ســوراخ کوچکی به 
دنیــای کســب وکار بود، نون رســان بــود و اگــر توش به 
چیزهای اونا نگاه می کردیم، دنبال این بودیم که چیز 
خودمون رو به چیز اونا برسونیم، نه چیزی دیگر. حاال 

من با این چیزا چه کنم؟«

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

عبدهللا 
مقدمی

 
@moghaddamy0007

چشم نیکی ز وی به خویش مدار

مهران امیری  
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رگوالتوری
R E G U L A T I O N

مدیرعامل بورس انرژی گفته با عرضه اوراق مالی مبتنی بر رمزارزها و در بستر بالکچین به منظور تأمین 
مالی صنعت نفت در صنایع باالدستی، پایین دستی و ساخت پاالیشگاه می توان این حوزه را فعال تر کرد

موضوع رمــزارز، رمزریال و ارز دیجیتــال در بازارهای مالی، 
پولی و ســرمایه داغ اســت. ســازمان ها و بنگاه های بزرگ و 
کوچک دولتی و خصوصی در تالش هستند تا از این فضا 
برای بهبود فضای کسب وکار خود بهره ببرند. در مردادماه 
امســال بود که رئیس ســازمان توســعه تجارت از تســویه 
صــادرات و واردات بــا برخی از کشــورها بــا رمــزارز خبر داد 
و اعالم کرد که ســازوکارهای این شــکل از تسویه حســاب، 
مهیا شده  است. بر همین اساس بازارهای دیگر نیز به این 
صرافت افتادند که تسویه های مالی خود را با رمزارز انجام 
دهند. یکــی از بازارهایی کــه در این حــوزه گام های هرچند 
ابتدایی برداشته، بازار سرمایه است.  بورس تصمیم دارد 

تسویه اتاق پایاپای با ارز دیجیتالی داشته باشد.
در دنیای جدید که همه چیز به ســرعت نور در حال تغییر 
است، بازار پولی، مالی و سرمایه نیز تغییر کرده و ابزارهای 
مختلفــی در این بســترها تولید و رشــد می کننــد. یکی از 
مهم ترین تحول در ســال های اخیــر افزوده شــدن ارزهای 
دیجیتالی به عنوان ابزار معامله و دادوستد است. در دنیای 
بیرون از بازار سرمایه این دادوستد در حال همه گیری بوده 
و حتی کار به صادرات و واردات بین کشــورها نیز رسیده، 
امــا حقیقــت ایــن اســت کــه بــورس به دلیــل شــفافیت و 
نظارت هایی که وجود دارد، معموالً دیرتر از سایر بازارها به 
ابزارهای نوین واکنش نشان می دهد، اما به دلیل تقاضای 
شــهروندان به ابزارهای نوین به ناچار تغییر را می پذیرند. 
مهم ترین بخشــی کــه می تواند با موضــوع رمــزارز ارتباط 
داشته باشــد، بخش اتاق پایاپای یا همان تسویه حساب 

معامالت بورسی است.

 فرایند تسویه معامالت بورسی
برای بررســی بیشــتر ابتــدا باید دانســت که تســویه مالی 
در بازار ســرمایه چگونه اســت. تســویه معامالت بورســی 
بــه معنــای جابه جایــی اوراق بهــادار و پــول بین خریــدار و 
فروشــنده یک ســهم از طریق کارگــزاری اســت. معامالت 
بورســی در کارگزاری هــا انجــام شــده و هــر معاملــه، طــرف 
مســتقیم و غیرمســتقیم دارد. طرف هــای مســتقیم، 
خریداران و فروشــندگان یــک نماد، در ســاعات معامالت 
بــورس و طرف هــای غیرمســتقیم، کارگــزاران، خریــداران 

و فروشــندگان هســتند. پــس از انجــام معامــالت، وجه و 
ســهم خریدوفروش شــده بین کارگزار خریدار و فروشنده 
جابه جا می شــود، به این کار تســویه معامالتی می گویند. 
کارکــرد تســویه معامالت بــه این صورت اســت کــه پس از 
انجام معاملــه بیــن خریــدار و فروشــنده، وجه خریــدار از 
طریق کارگزار خریدار وارد سیســتم مرکــزی اوراق بهادار و 
تسویه وجوه شده و پس از آن وارد حساب کارگزار فروشنده 
می شــود. تســویه معامالت در اتاق پایاپای، بدون توجه به 
اینکه این قرارداد چه نوع قراردادی اســت )نقدی، سلف و 
نســیه( طبق قوانین به دو صورت نقدی و اعتباری صورت 
می گیرد. اتاق پایاپای، بازوی مالی بورس و محلی برای تسویه 
معامالت اســت. ثبت و ضبط کلیه معامالت خریداران و 
فروشندگان بر عهده تســویه معامالت اســت.  در تسویه 
نقدی، طی مدت تعیین شده وجه قرارداد با در نظر گرفتن 
کارمزد دو طرف به حساب تسویه واریز می شود. در تسویه 
اعتبــاری، خریــداران، ســند تســویه اعتبــاری را مطابــق با 
فرمت شرکت تهیه کرده و همراه با سایر مدارک و اسناد به 
اتاق پایاپای تحویل می دهنــد. در بازار ســرمایه ایران مرکز 
تسویه حســاب های هر معامله ای شــرکت ســپرده گذاری 
مرکزی یا سمات است و همه دادوستدهای بورسی از اینجا 

توزیع می شود.

 ماجرا از کجا آغاز شده است؟
اخیراً مدیرعامل بورس انرژی از بهره گیری از بستر رمزارزها 
و بالکچین به منظور تسویه خبر داده و گفته: »با توجه به 
شرایط فعلی کشور مسئله بسیار مهمی است که در آینده 
با همــکاری انجمــن رمــزارز ایران ایــن مهــم در چهارچوب 
قوانیــن اجرایــی خواهــد شــد.« ایــن موضــوع با توجــه به 
پیگیری های سازمان توسعه  تجارت می تواند با هماهنگی 
یکدیگر به سرانجام خوبی برسد، اما سؤال این است که آیا 
بورس بسترهای الزم در این حوزه را دارد؟  نقوی از آمادگی 
بورس انــرژی برای عرضــه اوراق مالــی مبتنی بــر رمزارزها و 
در بســتر بالکچین به منظور تأمین مالی صنعت نفت در 
صنایع باالدستی، پایین دســتی و ساخت پاالیشگاه خبر 
داد و گفت: »این ظرفیت در بــورس انرژی وجــود دارد تا با 

کمک وزارت نفت این حوزه را فعال تر کند.«

مدیرعامل بورس انرژی در گفت وگو با »راه  پرداخت« اظهار 
کرد: »در بورس انرژی هنوز اقدام خاصی در این حوزه انجام 
نشــده و در بازار ســرمایه شــرکت ها به صورت مستقل در 
خصوص تسویه حساب رفتار نکرده و اقدامات در سازمان 
بورس و شرکت سپرده گذاری متمرکز است. اما بورس انرژی 
آمادگی دارد تا در صورت مهیا شــدن شــرایط، در این فضا 

دادوستد کند.«

 کارهای مطالعاتی انجام شده است
شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی یــا »ســمات« کــه در حوزه 
تسویه حســاب های ارکان بــورس نقــش خزانــه بــورس را 
دارد، در حــوزه تسویه حســاب های معامالتــی اقداماتی را 
انجــام داده و در حال حاضــر روی این پروژه فعال هســتند 
و احتماالً به زودی نتیجــه این اقدامات به تسویه حســاب 
معامــالت بورســی بــا رمــزارز منجــر می شــود. در همیــن 
رابطــه، ســیدمحمدجواد فرهانیــان، مدیــر برنامه ریــزی و 
توسعه شرکت سپرده گذاری مرکزی »سمات« اظهار کرد: 
»مدیریت برنامه ریزی و توســعه شرکت، مطالعات زیادی 
در خصوص رمزریال انجام داده که به محض آماده شــدن 
زیرســاخت های قانونی و بررســی دقیق ابعاد کسب و کار و 
مسائل حقوقی می تواند به کارگیری این نوع پول دیجیتال 
در معامالت بــازار را بــه هیئت مدیره ســازمان بــورس ارائه 
دهد. مطالعات بســیار ابتدایی در این زمینه انجام شــده، 
چون هنوز ســازوکار، قوانین و مقررات، مســائل حقوقی و 
غیره رمزریال تدوین و ابالغ نشده  است.« او افزود: »یکی 
از راه های مورد بررسی، توافق بین خریدار و فروشنده است. 
یعنی خریدار و فروشنده در بازارهای مختلف مانند بورس 
انــرژی می توانند بــا یکدیگر توافــق کرده و تسویه حســاب 
را از یکــی از راه های موجود که ممکن اســت رمزارز باشــد، 
انجام دهنــد. ذکر این نکته ضروری اســت کــه  در خارج از 
اتاق پایاپای می توان معامالت کاالیی را با توافق انجام داد. 
ریسک این تسویه هم با خود مشــتریان و توافق کنندگان 
است.« فرهانیان در خصوص تسویه حساب در داخل اتاق 
پایاپای نیز گفت: »افرادی که مایل هستند در داخل اتاق 
پایاپای تسویه حساب با رمزارز انجام دهند، می توانند با ارز 

دیجیتالی »رمزریال« تسویه انجام دهند.«

تسویه حساب معامالت بورسی با رمزارز

INTRODUCTIONمعرفی

 OAuth 2.0 کتاب استاندارد
با حمایت سنباد منتشر شد

احرازهویتو
استانداردهایش

در ســال ۲008، گــروه مهندســی اینترنت 
تــا  داد  تشــکیل  کارگروهــی   )IETF(
پروتــکل OAuth را استانداردســازی و 
بــه اســتانداردهای خــود اضافه کنــد. این 
 کارگــروه ســرانجام در ســال ۲010 پروتــکل

 OAuth 1.0 را در جایــگاه اســتانداردی 
رســمی با کد  RFC5849 ارائــه داد و از آن 
پس، تمــام برنامه هــای کاربردی شــخص 
ثالــث توییتــر ملــزم بــه اســتفاده از آن 
شــدند. ایــن چهارچــوب استاندارد شــده 
در ســال ۲01۲ بــا در نظــر گرفتــن الزامــات 
بخــش  آرای  طبــق  و  توســعه پذیری 
گســترده  ای از اعضــای IETF بــا عنــوان 
RFC6749 منتشر و اکنون برگردان فارسی 
آن با عنوان »اســتاندارد OAuth 2.0« با 
حمایت ســنباد و به همــت انتشــارات راه  

پرداخت منتشر شده است.
احمد میردامادی، مدیرعامل سابق سنباد، 
در بخش هایی از یادداشــت خود نوشــته 
اســت: »اگر در حوزه بانکــداری دیجیتال 
و در دوره روش هــای مــدرن پرداخــت 
الکترونیک نوآوری نداشــته باشیم یا اگر 
از رویکردهای نوآورانه در این حوزه گریزان 
باشیم، به مخمصه خواهیم افتاد. هرگاه 
فنــاوری نوینی پا بــه عرصــه می گــذارد، با 
مقاومــت بخش های متکــی بــه ابزارهای 
پیشین و فرایندهای کهنه روبه رو می شود. 
همچنین، گاهی بدفهمی سبب می شود 
با نوآوری ها به شــدت برخورد شود. کتاب 
حاضــر تالشــی اســت بــرای بهره بــرداری 
از ابزارهــای بســیار مؤثــر در هم افزایــی 
مجموعه هایی که به نحوی به احراز هویت 
کاربر نیاز دارند و به دنبال روشی استاندارد 

و مؤثر در این زمینه اند.«
کتاب »استاندارد OAuth 2.0« با ترجمه  
کســری دولت خواهی و مینا رستم پور با 
حمایت سنباد و در 168 صفحه منتشر 
و با قیمت 84 هزار تومان راهی بازار کتاب 
شــده اســت. هم اکنــون عالقه منــدان 
می توانند این کتاب را از فروشگاه اینترنتی 

راه پرداخت تهیه کنند.
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رویکــرد پرتغال دربــاره مالیات های رمــزارز تغییر خواهد 
کرد. این کشور به دنبال آن است که سیاست های مالیاتی 
خود را با سایر کشورهای اروپایی هماهنگ کند. اگر این 
تغییر بیش از انــدازه رادیکال باشــد، جایگاه این کشــور 
به عنــوان یکــی از مراکــز ارزهــای رمزنگاری شــده تهدیــد 

خواهد شد.
پرتغــال یکــی از مقاصــد انتخابــی بــرای ســرمایه گذاران 
ارزهــای دیجیتال اســت؛ زیــرا رویکــرد این کشــور درباره 
رمزارز بســیار مالیم بــوده اســت. مهاجرانی کــه پرتغال 
را انتخــاب می کنند، به هــوای گــرم آن، هزینه های پایین 
زندگــی و نــرخ پاییــن جــرم در آن جــذب می شــوند، امــا 
اخیراً جذاب تریــن ویژگی پرتغال برای کســانی که رمزارز 
دارنــد، قوانیــن مالیاتــی ســهل گیرانه ایــن کشــور درباره 

رمزارزهاست.
دارندگان رمــزارز در پرتغــال از پرداخت مالیات بر ســود 
رمــزارز معــاف هســتند؛ البتــه تــا زمانــی کــه ایــن درآمد 
فعالیت  حرفه ای اصلی شــان نباشــد. به بیــان دیگر، اگر 

ســرمایه گذاری و خریدوفروش در رمزارز یک کار جانبی 
در زندگی یک فرد باشد، او از پرداخت مالیات بر سودی 

که از این کار کسب می کند، معاف خواهد بود.

 معافیت هــای کســب وکاری شــامل حــال 
رمزارزی ها

در پرتغال برنامه ای بــه نام NHR وجــود دارد که طبق آن 
افــراد غیرمقیــم از اکثــر معافیت هــای مالیاتی کــه مردم 
محلی از آن برخوردارند، بهره مند می شــود. تنها شــرط 
ایــن برنامه این اســت کــه فــرد بایــد حداقــل 18۳ روز در 
پرتغال اقامت داشــته باشــد؛ البتــه او اجــازه دارد که در 

اوقات فراغت به داخل و خارج از کشور سفر کند.
در واقــع رویکــرد پرتغــال ایــن اســت کــه مداخلــه ای در 
فعالیت هــای ســرمایه گذاران نداشــته باشــد، امــا ایــن 
معافیت هــای مالیاتــی ممکن اســت بــه زودی برداشــته 
شــود. برای کارآفرینان بالکچین، عالوه بــر معافیت های 
مالیاتــی، مزایــا و پیشــنهادهای دیگــری نیــز وجــود 

دارد. لیســبون و پورتــو، دو شــهر بــزرگ پرتغــال، محــل 
اســتقرار شــرکت های نوظهور زیــادی هســتند، از جمله 
اســتارتاپ های فعال در زمینــه رمزنگاری که تســهیالت 
و فرصت هــای الزم را بــرای متخصصــان صنعــت 
دارایی هــای دیجیتــال فراهــم می کننــد. در پرتغــال دو 
 گــروه کاری بزرگ نیز وجــود دارد؛ مرکــز بالکچین پرتغال
)The Blockchain Center Portugal( و بالکچیــن 
پرتغال )Blockchain Portugal(. هدف این گروه ها گرد 
هم  آوردن حامیان رمزارز برای پیش بردن فرایند پذیرش 

دارایی های دیجیتال و نوآوری در این زمینه است.

 مالیمــت بــا رمزارزهــا از کجــا نشــئت 
می گیرد؟

این ابتکارات آگاهانه به وجود آمده اند، درست برعکس 
معافیت هــای مالیاتــی. سرچشــمه ایــن معافیت هــا 
تصویب قانونی در سال ۲016 است که ارزهای دیجیتال 
را ارزهــای غیرواقعی تلقی می کــرد. بر اســاس این قانون 

رمزارز پرتغال را دوست دارد، اما چقدر در این کشور دوام خواهد آورد؟

حرکت مهاجران رمزارزی به جنوب اروپا

ستارگان ســریال »جزیره عشــق« و عالقه مندان وب۳، 
در هفته مــد نیویــورک در کنار هم قــرار گرفتنــد؛ در این 
رویــداد، بعضــی از مدهــای لبــاس مــورد توجــه دنیــای 
متاورس قرار گرفت. در هفته مد نیویورک، یک شرکت 
بــازی بالکچینــی بــه نــام چین گاردینــز اولیــن ســری از 
لباس های خود موســوم بــه »فیجیتــال« )phygital( را 
معرفی کــرد. شــرکت کنندگان در این بــازی می توانند با 
استفاده از فناوری های واقعیت افزوده و واقعیت مجازی 
این لباس ها را امتحان کنند. عالقه مندان وب۳ و »اکین 
سو کولچول اوغلو« و »دیوید سانکلیمنتی«، ستارگان 

»جزیره عشق« در این رویداد شرکت کردند.
در ایــن رویــداد، عالقه مندان بــه وب۳ و طراحــان مد در 
یک جا جمع شــدند. هنرمندان و صاحبــان توکن های 
غیر قابــل  معاوضــه )NFT( بــا یکدیگــر گــپ می زدند و 

کمی آن طرف تــر، اینفلوئنســرها با لباس هــای بی عیب 
و نقص شــان عکــس می گرفتنــد. آن ســوی جمعیــت، 
برنــدگان فصل هشــتم ســریال »جزیــره عشــق« برای 
رویدادهای شب آماده می شدند. در اوایل همین هفته 
که هفته مــد نیویــورک بــود، افرادی گــرد هــم آمدند که 
پیش از ایــن جمع  شدن شــان پیش بینی پذیر نبــود. در 
این رویداد، طراحی مد در دنیای واقعی و طراحی مد در 
وب۳ با یکدیگر درآمیخت. در میان برندهایی که در این 
رویداد به نمایش درآمد، بوتیک الکترونیکی »اوه پلی« 
)Oh Polly( و شرکت بازی های بالکچینی چین گاردینز 
حضور داشتند تا بتوانند کارکرد فناوری واقعیت افزوده 

در صنعت مد را نشان بدهند.
چین گاردینز به حاضران در رویداد مجموعه لباس های 
 خــود بــا نـــــام لباس هــای خیابانـــــی فیجیتــــــال متــا یــا

 زنان،مد
ومتاورس

 توجه کنشگران متاورس
به هفته مد نیویورک 

قابلیت جدید متا برای 
کاربران اینستاگرام و 
فیس بوک فعال  شد 

دراینستاگرامو
فیسبوکانافتی

پستکنید
 شرکت متا در اوایل ماه آگوست 
اعــالم کــرده بــود کــه کاربــران 
منتخــب آمریکایــی می تواننــد تــا آخــر 
همین ماه کیف پول های دیجیتال خود را 
به هم متصل کنند و ان اف تی هایشان را 
در دو رسانه اجتماعی اصلی شرکت متا، 
یعنی فیس بوک و اینستاگرام، به اشتراک 
بگذارند. سپس در اوایل ماه سپتامبر این 
شرکت از راه اندازی سرویس مذکور خبر 
داد و گفــت که کاربران منتخــب در حال 
استفاده از این سرویس هستند، اما طبق 
اعالم جدید شرکت متا این ویژگی دیگر 
محدود بــه کاربران منتخب نیســت و از 
این  پس تمام کاربران در ایاالت متحده و 
یکصــد کشــور دیگــر می تواننــد از ایــن 

سرویس بهره مند شوند. 

 امــا ایــن ســرویس جدیــد چــه 
قابلیتی را به حساب های کاربری 
افزوده است؟ در واقع کاربران می توانند با 
اتصــال یک کیــف پــول کریپتویی تحت 
پشــتیبانی بــه حســاب های خــود در 
شبکه های اجتماعی این سرویس را فعال 
کنند و ان اف تی های خود را در فیس بوک 
و اینســتاگرام بــه اشــتراک و نمایــش 
بگذارند. کیف پول های تحت پشتیبانی 
که کاربــران می توانند در این ســرویس از 
آنها استفاده کنند، عبارت اند از: رین بو، 
تراســت ولت، دپــر، کوین بیــس ولــت و 
متاماســک. الزم بــه ذکــر اســت کــه این 
ســرویس کارمــزدی نــدارد و کاربــران 
هزینــه  پرداخــت  بــدون  می تواننــد 
ان اف تی هــای خــود را در فیس بــوک و 

اینستاگرام پست کنند.

 آن دسته از کاربرانی که زودتر به 
این سرویس دسترسی داشته و 
آن را آزموده اند، می گویند که این سرویس 
به شما کمک می کند تا ان اف تی های خود 
را به نمایــش بگذارید. اگــر ان اف تی های 
زیادی داشته باشید، اما نتوانید آنها را به 
نمایش بگذاریــد، چــه فایــده ای دارد؟ با 
پســت کردن ان اف تــی در شــبکه های 
اجتماعــی دیگــران متوجه می شــوند که 
شــما در عضــوی از یــک کامیونیتــی 

منحصربه فرد و باارزش هستید. 

NEWSخبر
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دارایی هــای دیجیتال پــول قانونــی نیســتند و در نتیجه 
مشمول مالیات نمی شوند.

»تیاگو امانوئل پراتاس« که یک توسعه دهنده کسب وکار 
در امــور مالــی غیرمتمرکــز اســت، می گویــد: »در واقــع 
این معافیت مالیاتــی از دیدگاه راهبردی دولت نشــئت 
نمی گیرد. طبق قوانین پرتغال همه چیزهایی که مشمول 
مالیات هســتند، فهرســت شــده اند. بــا توجه بــه اینکه 
رمزارزها دارایی های نسبتاً جدیدی هستند، در فهرست 

این قوانین جای نمی گیرند.«
اکنون دولت پرتغال در حال بررسی نحوه اعمال مالیات 
بر ســود ارزهای دیجیتال اســت و تالش می کنــد قوانین 
خود را بــا اکثر کشــورهای اروپایــی دیگــر هماهنگ کند. 
در نتیجه ممکن اســت این کشــور دیگر مرکز رمزنگاری 

مناسبی برای سرمایه گذاران نباشد.
وزارت دارایــی و اقتصــاد پرتغــال در حــال تهیــه یــک 
پیش نویــس قانونــی جدید اســت. این الیحــه وضعیت 
رؤیایی این کشــور در زمینه مالیات بر ارزهــای دیجیتال 
را تغییر خواهــد داد. البتــه این برنامه هنوز نامشــخص 
است و ممکن است در ماه اکتبر، در قالب برنامه بودجه 
بعدی کشور، ارائه شود. هم اکنون، حقوق  دریافتی افراد 
مشــمول مالیــات هســتند، حتــی اگر به صــورت رمــزارز 
پرداخــت شــوند. همچنیــن اگــر شــغل اصلی فــردی در 
صنعت رمزارز باشد، مانند هر کس دیگری باید مالیات 

بپردازد.
بــه گفتــه »بــراد یاســار«، مدیرعامــل EQIFi، اســتقبال 
پرتغال از ارزهای دیجیتال پرشــور به نظر می رسید؛ زیرا 
هیــچ مالیاتی بــر دارایی هــای دیجیتــال و ســود رمزارزها 
وضع نمی کــرد. به نظر او، بعید اســت که دولــت پرتغال 
در راســتای جلوگیــری از ورود پروژه هــای رمزنــگاری و 

فعالیت های توسعه دهندگان این فضا اقدام کند.
این کشور برنامه  موسوم به برنامه اقدام انتقال دیجیتال 
)Digital Transition Action Plan( را در آوریــل ۲0۲0 
اجرا کرد که هدفش تقویت نوآوری با استفاده از مناطق 
آزاد فناوری بود. این انتظار وجــود دارد که این مناطق به 
توسعه فناوری بالکچین و در نتیجه شکوفایی اقتصادی 
بیشــتر در پرتغــال کمــک کننــد. ایــن اقدامــات موجب 
شــده کــه تعــداد عالقه منــدان به رمــزارز بیشــتر شــود و 
شرکت هایی مانند کریپتو لوجا )CriptoLoja( و دکوین 
مایند )Mind the Coin( پایگاه هایی را برای جذب افراد 

بااستعداد به وجود آورند. 
»آدام کارور«، مدیرعامــل »بیت گریــن«، گفتــه کــه 
استقبال پرتغال از بالکچین به دلیل برگزاری بسیاری از 
کنفرانس های وب۳ در پاییز در این کشور است؛ از جمله 
کنفرانس های نیرکون )Nearcon(، سوالنا بریک پوینت 

)Solana Breakpoint( و توســعه دهنده ســاب زیرو 
پولکادات. البته به نظر برخی افراد، صرف نظر از تغییرات 
مالیاتی در آینــده، پرتغــال مرکــز ایده آلی بــرای رمزارزها 
نیســت. برای مثــال یکــی از توســعه دهندگان بازی های 
بالکچینی که کشــور خود، ژاپن را به دلیل سیاســت های 
تجاری بوروکراتیک ترک کرده، به نقایص و چالش هایی 
اشــاره می کند که در روند جابه جایی با آنها مواجه شده 

 بود.
موراتا کــه بنیان گذار موراســاکی )Murasaki( اســت، به 
بالک ورکز گفت: »اگرچه پرتغال مایل است استارتاپ ها 
یا سرمایه گذاران رمزارز را بپذیرد، اما سازوکارهایش برای 
پذیرش مهاجران به بلوغ کافی نرسیده است.« او گفت 
که بسیاری از دوستان او که در لیسبون و پورتو در صنعت 
رمزارز فعالیت دارند، با مسائلی در زمینه ویزا، روندهای 
اداری مثــل ثبــت کسب وکارشــان و... دســت وپنجه نرم 
می کنند. به همیــن دلیل خــود موراتا تصمیــم گرفت به 

هلند نقل مکان کند.

 همه چیز هم عالی نیست!
با وجود آنکه پرتغــال انگیزه های ســرمایه گذاری را برای 
جذب افراد و کارآفرینان فراهم کرده )مانند برنامه اقامت 
ویــزای طالیــی(، اما بــه گفتــه موراتــا ایــن روند بســیاری 
طوالنی است و ممکن است شــش ماه زمان ببرد؛ حتی 
اگر متقاضی شرایط الزم را داشته باشــد.  کُندی در این 
روندها نقطه مقابل ماهیت صنعت رمزارز است. البته 
این حرکت کُنــد را می توان ناشــی از فقــدان قوانین الزم 
در زمینه رمزارز دانست. تا امروز، هیچ قانون خاصی در 
پرتغال ارائه نشــده که مســتقیماً به صنعــت رمزنگاری 
بپردازد. بــا وجــود این، طــی چند ســال گذشــته، اهالی 
پرتغــال نشــان داده انــد کــه بــه مشــارکت در پروژه هــای 
نوآورانــه تمایــل دارند. به گفتــه »ادواردو نونــس« مردم 
می خواهنــد در این دوره دیجیتالی شــدن که به ســرعت 
در حــال پیشــروی در سراســر کشــور اســت، مشــارکت 

داشته باشند.
نونس رئیس تجــارت فــروش در پلتفرم خدمــات بانکی 
و کارگــزاری دارایی های چندگانه BiG اســت. بــه گفته او 
پرتغال این قابلیت را دارد که افراد مشتاق و بااستعداد را 
جذب کند تا به شکل گیری یک اجتماع رمزنگاری قوی و 

شکوفا کمک کنند. 
او گفــت: »مقامــات پرتغــال می دانند کــه اگــر تغییرات 
مالیاتی رادیکال باشــد، بازیگران مهم فضــای رمزنگاری 
ممکن اســت به دنبال جای دیگری برای ســرمایه گذاری 
و فعالیــت بگردنــد و این چیزی اســت که دولــت تمایلی 

به آن ندارد.«

»Phygital Meta Street Wear« را برای نخستین بار 
نشــان داد کــه می تــوان آنهــا را هــم در دنیــای واقعــی و 
هم در متاورس بــه تن کرد. لیــو که مدیرعامــل و یکی از 
بنیان گــذاران چین گاردینز اســت، به اینســایدر گفت: 
»فیجیتال جایی اســت که آینده در آن حضور دارد. ما 
معتقدیم کاالهایی که با تجربه دیجیتال همراه هستند، 
همان  چیزی هســتند کــه مــردم در آینــده در انتظارش 

خواهند بود.«
پیش از شروع نمایش، چین گاردینز یک منطقه واقعیت 
مجــازی را ارائــه داد کــه در آن مهمانــان می توانســتند 
بــا اســتفاده از یــک هدســت نســخه های مجــازی 
لبــاس را ببینند و لمــس کننــد. در همــان نزدیکی، یک 
اینستالیشــن واقعیــت افزوده وجود داشــت کــه در آن 
شــرکت کنندگان می توانســتند لباس هــای رنگارنــگ 

خیابانی را امتحان کنند. همچنین تی شرت های فیزیکی 
وجود داشت که همراهش یک تراشه بود که می شد آن 
را اسکن کرد تا به مالکش یک توکن غیرقابل معاوضه یا 

ان اف تی بدهند که آن را با خود به خانه ببرد.
به گفته لیو بخشــی از هدف ایــن رویداد تعامــل با زنان 
و افرادی اســت که بــا وب۳ و رمزنگاری آشــنایی ندارند. 
استراتژیســت های متاورس گفته اند که زنان برای ورود 
به وب۳ با موانع بیشــتری مواجه هســتند. لیو امیدوار 
است این لباس های فیزیکی راهی برای عالقه مند کردن 

زنان و فعال کردن آنها در متاورس بگشاید.
لیو گفتــه اســت: »وقتی تی شــرت خــود را می  پوشــید، 
آواتار شما هم در متاورس همان لباس را می  پوشد. اینها 
فرصت هایی هستند که با آن  می توانیم زنان را وارد این 

فضا کنیم و درک آن را برای افراد آسان سازیم.«

همه نگران کاهش قیمت  ارزهای دیجیتال هستند 

غیرازمیکرواستراتژیچهکسیبیتکوینمیخرد؟

REPORTگزارش

حتــی وضعیــت خرســی بــازار هــم نمی توانــد 
برخــی شــرکت ها را متوقــف کنــد. شــرکت 
میکرواســتراتژی یکــی از شــرکت هایی اســت 
کــه در زمان رکــود بــازار نه تنها از خریــد ارزهای 
دیجیتال دســت نکشــید، بلکــه میــزان خرید 
خــود را بیشــتر هــم کــرد. جالــب اســت حتــی 
شــرکت هایی کــه ذخیــره قابــل  توجهــی از 
بیت کوین داشــتند، در زمان ریزش بازار دست 

به چنین کاری نزدند.
»مایکل سیلر«، رئیس اجرایی میکرواستراتژی 
گفــت: »میکرواســتراتژی آخرین بــار ۳01 
بیت کوین به ارزش شش میلیون دالر خرید.« 
میکرواســتراتژی قبــل از ایــن اقــدام، موفــق بــه 
جــذب یــک ســرمایه ۵00 میلیون دالری شــده 
بود. با احتســاب ۳01 بیت کوینی که آخرین بار 
خریداری کرد، در حال حاضر میکرواستراتژی 
1۳0 هزار بیت کوین دارد. بیت کوین بعدازظهر 
سه شــنبه بیستم ســپتامبر در نیویورک حدود 
18.900 دالر معاملــه شــد کــه ارزش زرادخانــه 
بیت کویــن میکرواســتراتژی را بــه ۲.۵ میلیارد 
دالر می رساند. در واقع این شرکت در سه ماهه 
دوم ســال متحمل ضرر 1.1 میلیارد دالری شد 
که به دلیل کاهــش ارزش دارایی های دیجیتال 

بود.

 عواقــب کاهــش ارزش رمزارزهــا 
نگران کننده است

»جاش اولزویچ«، رئیس تحقیقات در صندوق 
ســرمایه گذاری والکری به بالک ورکز گفت: »با 
اینکه شــرکت ها می توانند به ارزهای دیجیتال 
نگاه بلندمدت داشته باشند، ولی روند کاهشی 
قیمت رمزارزها و زیان ناشی از آن نگران کننده 
اســت.« زیان ناشــی از کاهش ارزش زمانی رخ 
می دهد کــه قیمــت منصفانــه بیت کوین کمتر 
از ارزش دفتری آن شــود. اولزویچ در مورد زیان 
ناشــی از کاهش ارزش گفت: »اگر گزارش های 
 )FASB( هیئت استانداردهای حسابداری مالی

تعدیــل و ضررهــای ناشــی از کاهــش قیمــت 
دارایی های دیجیتال منتخبــی مثل بیت کوین 
برداشــته شــوند، احتماالً پذیرش بیت کوین از 

سمت شرکت ها افزایش می یابد.«

هــم  دیگــری  شــرکت های  آیــا   
بیت کوین می خرند؟

در  همچنــان  میکرواســتراتژی  اینکــه  بــا 
حــال خریــد بیت کویــن اســت و حتــی بعــد از 
شــکایت دادســتان عمومــی واشــنگتن علیــه 
ســیلر، مصمم تــر از قبــل بــه خریــد بیت کوین 
ادامــه می دهــد، امــا شــرکت های دیگــر از 
خریــد بیت کویــن در شــرایط فعلــی اجتنــاب 
می کننــد. بــرای مثال شــرکت تســال 7۵ درصد 
از بیت کوین هــای خــود را فروختــه اســت. ایــن 
شرکت اکنون 10.800 بیت کوین دارد که ارزش 
فعلی آنها نســبت به زمــان خرید تقریبــاً ۲70 
درصد کاهش  یافته اســت. البته ایالن ماسک 
در مورد فروش بیت کوین های تسال می گوید که 
این اقدام نباید به عنوان حکمی علیه بیت کوین 
تلقی شود و تسال در آینده بیت کوین های خود 

را افزایش خواهد داد.
با این  حــال برخــی معتقدند که تســال حداقل 
تا یک ســال آینده دســت به خریــد بیت کوین 
نمی زند. در واقــع در وهله اول خرید بیت کوین 
توسط تســال تالشــی در جهت پذیرش این ارز 
دیجیتــال در سیســتم پرداخــت شــرکت بــود. 
اگر تسال تصمیم بگیرد که در آینده دوباره این 
اقدام را از ســر بگیــرد، ممکن اســت بیت کوین 

بیشتری نسبت به قبل بخرد.
شرکت بالک یا همان اسکوئر سابق هم در حال 
حاضر هشت هزار بیت کوین دارد. این شرکت 
کــه در ســه ماهه چهــارم ۲0۲0 و ســه ماهه اول 
۲0۲1 به ترتیب ۵0 و 170 میلیون دالر بیت کوین 
خریداری کرده بود، در سه ماهه دوم سال ۲0۲۲ 
به علــت ریــزش قیمــت بیت کویــن ۳6 میلیون 

دالر از دست داد.
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آیا همه تالش ها و رقابت هایی که در دنیای 
رمزارزها شاهد آنیم، در نهایت برای این است که 

بدانیم در آینده مردم چه چیزی را به عنوان پول 
قبول خواهند کرد؟

 پیش بینی
پول آینده

آیا واقعاً مرج اتریوم مهم ترین کاتالیزور تاریخ ارز دیجیتال است

اهمیتدوامآوردن...
یکی از مدیران ســابق پوینت 7۲، مــرج اتریوم 
را مهم تریــن کاتالیــزور تاریخ رمــزارز می داند، 
اما اضافه می کند که قیمت این رمزارز بیشتر 

تحت تأثیر عوامل اقتصادی کالن است.
مــرج اتریــوم کــه مدت هــا منتظــرش بوده ایم، 
در ذهــن ســرمایه گذاران رمــزارز اولویــت 
زیــادی دارد. »تراویــس کلینگ« کــه در زمینه 
صندوق هــای تأمینی ســابقه زیــادی دارد و به 
پورتفولیــوی ســرمایه گذارانی ماننــد »اســتیو 
کوهن« کمک زیادی کــرده، درباره مرج اتریوم 
بســیار خوش بیــن اســت. به نظــر بســیاری از 
متخصصان رمزارز این پــروژه کاتالیزور خوبی 

برای شبکه اتریوم است.
کلینگ اخیــراً در پادکســتی به میزبانــی »لورا 
شــین« شــرکت کــرد و توضیــح داد که چــرا به 
نظرش عوامل اقتصادی کالن در تعیین قیمت 

اتر تأثیرگذاری بیشتری دارد.

 چگونــه مــرج اتریــوم بــر شــبکه 
اتریوم تأثیرگذار است

مرج اتریوم مکانیســم اثبــات کار شــبکه را به 
مکانیســم اثبــات ســهام تغییر می دهــد. این 
تغییر هزینه های زیست محیطی این شبکه را 
تا حد زیادی کاهش می دهد و طبق گزارش ها 

99 درصد بر محبوبیت اتریوم می افزاید.
کلینگ می گوید که او مرج اتریوم را مهم ترین 
کاتالیــزور تاریــخ اتریوم می دانــد و تأثیــر آن از 
بیت کوین هاوینگ  هم بیشتر است. به نظر او 
سناریویی که با مرج اتریوم رخ می دهد، ساده 
و قابــل فهم اســت. اتریــوم بر اثــر ایــن تغییر، 
ماهیــت ضدتورمــی پیــدا می کند، ســوددهی 
بیشــتری خواهد داشــت و با اصول محیطی، 
اجتماعی و حکمروایی یا ESG همساز خواهد 
شــد؛ به ویژه اینکه دنیا در حــال حاضر به این 

اصول اهمیت زیادی می دهد.
او به این واقعیت اشــاره می کند که بسیاری از 
سرمایه گذاران نهادی اســتانداردهای ESG را 
در تصمیمات خود لحاظ می کنند و به همین 
دلیل با توجه به خســارات محیطی مکانیسم 
اثبات کار، رمــزارز را از دســتور کار خــود خارج 

کرده بودند.
»بریان موسوف« که بنیان گذار شرکت اتریوم 
کپیتال است، به اینســایدر گفت که بسیاری 
از مدیران سرمایه گذار منتظر نهایی شدن مرج 
اتریوم هســتند تا بر اســاس اصول ESG برای 

سرمایه گذاری در اتریوم تصمیم گیری کنند.

 چگونه مرج اتریوم بــر قیمت این 
رمزارز تأثیر خواهد گذاشت

بسیاری از دارندگان اتریوم درباره تأثیر مرج بر 
قیمت اتریوم خوش بین هســتند.  مرج باعث 
می شــود آنها اتریوم خود را اســتک کنند و در 
نتیجــه آن را از عرضه در گردش شــبکه خارج 

سازند؛ بنابراین سرمایه  نهادی بیشتر قیمت 
اتریوم را باالتر می برد. 

کلینگ دربــاره تأثیر مرج اتریوم بر شــبکه این 
رمــزارز خوش بیــن اســت، امــا علیه اســتفاده 
از آن به عنــوان تــزی بــرای ســرمایه گذاری در 
ایــن رمــزارز هشــدار می دهــد، زیــرا به نظــر او 
مؤلفه هــای اقتصــادی کالن تأثیر بیشــتری بر 

قیمت اتریوم دارد. 
کلینــگ تأکید می کنــد کــه ورود ســرمایه های 
بومی غیررمزارزی به فضای رمزارز، برای آینده 
اتریوم اهمیــت دارد. در مقابل ســرمایه بومی 
رمزارزی به خودی خود قیمت اتریوم را بسیار 
باالتر می بــرد. او ادامه می دهد: »اما ســرمایه 
بومی رمزارزی طی ماه های گذشــته دود شد و 
به هوا رفت. همه می دانند که در این مدت چه 

اتفاقی افتاد .« 
با توجــه به چنین شــرایطی، ســرمایه هایی که 
پس از مرج اتریــوم از بیــرون از بازار رمــزارز به 
اکوسیســتم اتریــوم وارد شــود، بیشــتر تحت 

تأثیر مؤلفه های اقتصادی کالن است.
او می گویــد: »مــا هنــوز در چنیــن بــازار نزولی 
کالنــی هســتیم و همچنــان بــا پیامدهایــی 
اتفاقاتــی کــه طــی چنــد مــاه گذشــته بــرای 
اکوسیستم رخ داده، سروکار داریم .« کلینگ 
ادامه می دهد: »شــما می توانید وانمود کنید 
کــه مــرج اتریــوم را معاملــه می کنیــد، امــا در 
حــال معاملــه نــزدک هســتید. نــزدک کامــالً 
بــه سیاســت های پولی بانــک مرکزی وابســته 

است.«
 به نظــر کلینــگ ایــن مســئله اهمیــت زیادی 
دارد. هنوز عدم قطعیت های زیادی در اقتصاد 
کالن وجــود دارد. برخــی از عــدم قطعیت  های 
اقتصاد کالن عبارت اند از: ادامه سیاست های 
سخت گیرانه فدرال رزرو، افزایش نرخ بهره در 
آینــده، چشــم انداز بی ثباتــی در بــازار جهانی 
و تهدیــدات اقتصادی-اجتماعــی در اروپــا و 

آسیا.
کلینــگ ســخنانش را این گونــه بــه پایــان 
می بــرد: »اتــر تنهــا رمــزارزی نیســت کــه بــه 
عوامــل اقتصــادی کالن گــره خــورده اســت.« 
او اشــاره می کند کــه بیت کوین که بســیاری از 
ســرمایه گذاران آن را محافظــی در برابــر تــورم 
می دانســتند، خــود گرفتــار بــازار نزولی شــده 
اســت و حتــی پورتفولیوهــای ســرمایه گذاری 

60-40 نتوانسته اند از بازار پیشی بگیرند.
بــه گمــان کلینگ بایــد به ایــن ســخن معروف 
عمــل کــرد کــه هرگــز بــا فــدرال رزرو نجنگید و 
همه  اینهــا یــک معامله اســت. امــروز این دو 
اصل بیــش از هر زمــان دیگری ســر جای خود 
هســتند. این جهــان متعلق بــه »جــی پاول« 
)رئیــس فــدرال رزرو آمریــکا( اســت و قیمــت 
هــر دارایــی روی کــره زمیــن قیمــت زیســتن و 

دوام آوردن در این کره است.
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آینــده ای کــه از آن چیــز زیــادی نمی دانیــم، همیشــه 
موضوعی جذاب برای پیش بینی بوده اســت؛ موضوعی 
کــه بــرای ســرمایه گذاران دانســتن دربــاره آن صرفــاً یک 
کنجکاوی یا ماجراجویی نیســت، مســئله ســود بردن یا 
نبردن است. مسئله قدرت و برتری و پیشگام بودن است 
و اینکه چه چیزی در آینده مهم تر از آن است که بدانیم 
پول آینده چیســت و مــردم در آینــده چه چیــزی را برای 
مبادالت خود یا ذخیره ارزش کار و دارایی هایشان قبول 

خواهند کرد و به رسمیت خواهند شناخت.
در ســال 1877، زمانــی کــه ماجراجویــی کاشــف بــه نــام 
»هنری مورتون استنلی« )عکس صفحه قبل( به دنبال 
یافتــن سرچشــمه های رود نیل بــود، فقط می توانســت 
حدس بزند که مردمی که در آنجا با آنها روبه رو می شوند، 
چه چیزی را به عنوان پول می پذیرند. او اطالعات دقیقی 
درباره آن مردمان نداشت و صرفاً حدس می زد به احتمال 
زیاد پارچه، مهره و ســیم را به عنوان پول یا وسیله تبادل 
کاال بپذیرند. او مقدار زیادی از اقالم را در سفر به آفریقا 
با خود به همراه برد. به همین دلیل او مجبور شد نزدیک 
به 100 باربر بــرای حمل همه لــوازم مورد نیاز این ســفر و 
»پول هایی« که او امیدوار بود در صورت کمبود منابع از 

آنها استفاده کند، استخدام کند! 
اما وقتی به آنجا رســید آفریقایی ها به پیشنهاد مهره و 
ســیم به عنوان پول حســابی خندیدند. پارچه ولی برای 
آنها تا حدی جذاب بود، اما نه پارچــه ای که او با خودش 
آورده بود. او نوع اشــتباهی از پارچــه را انتخاب کرده بود 
و کســی خواهان آن نبــود. اســتنلی عمــالً در پیش بینی 
پولی که در سفر اکتشافی اش قرار بود به کارش بیاید، به 
بیراهه رفته بود. نتیجــه اینکه تقریباً نیمــی از همراهان 
او نتوانســتند از مردم محلی غذایی تهیــه کنند و قبل از 
اینکه توســط گــروه دیگــری از کاوشــگران اروپایی نجات 

یابند، از بیماری و گرسنگی جان خود را از دست دادند.
واقعیت این است که حتی با سال ها تجربه، استنلی که 
جاهای مختلفی از دنیا را گشــته بود، نتوانست درست 
حدس بزند که در یک منطقه ناشناخته آفریقای مرکزی 
چه چیــزی به عنــوان پــول پذیرفتــه می شــود. امــروز هم 
صورت مســئله چیزی شــبیه همین ماجراست. درست 
اســت که دیگــر ســرزمین و مردمــان ناشــناخته ای برای 
کشــف کردن باقی نمانده، اما آینده و آیندگانی در پیش 
هســتند که ما نمی دانیم چگونــه  خواهند بــود و مهم تر 
اینکه چه چیــزی را به عنوان پول قبول خواهند داشــت. 
آینده هنوز یک موضوع جذاب برای کشف و پیش بینی 

است.

 طالی دیجیتال، زنگ نمی زند؟
بیت کوین قرار است پولی برای آینده ما باشد، اما رمزارزی 
که به طالی دیجیتال شهره شــده، اخیراً بر خالف طالی 
واقعی کــه نه زنــگ می زنــد و نــه خوردگــی و فرســایش و 
کهنگــی دارد، نشــانه هایی از خوردگــی را از خــود نشــان 
داده اســت. اینکه طــالی واقعی هرگز خورده نمی شــود، 
یکی از اولین دالیلی اســت که باعث شــده به عنوان پول 
انتخاب شود. طال از کاغذ، گل یا چوب بادوام تر و از سنگ 
انعطاف پذیرتر و کمیاب تر بوده و کماکان این گونه است. 
شکی نیست که طالی دیجیتال از بسیاری جهات بهتر 
از طالی آنالوگ اســت، اما بــا رقابت ســخت تری مواجه 
است؛ به جای کاغذ و سنگ، باید با دالر آمریکا، فرانک 
سوئیس، سهام، امالک، سایر ارزهای دیجیتال و بسیاری 
دارایی های دیگر رقابت کند. از آنجایی که بیت کوین اخیراً 
در بســیاری از ایــن رقابت ها عملکــرد ضعیفی داشــته، 
به طــور فزاینــده ای در خطر از دســت دادن جایــگاه خود 
به عنــوان طالی دیجیتــال و روایــت غالبش بــرای ذخیره 
ارزش قــرار دارد. البته این شــاید تعجب آور هم نباشــد، 
زیرا به نظر می رسد حتی خود طال نیز روایت غالب خود 
برای حفظ ارزش را از دســت داده باشد؛ چراکه دولت ها 
ســریع تر از آن چیزی که حتی پرشــورترین مدافعان طال 

می توانستند تصور کنند، پول چاپ می کنند.
ممکن اســت، از آنجایــی که اکنــون ســرمایه گذاری های 
زیادی برای انتخــاب داریم، مردم به ســادگی دارایی های 
مولد را به دارایی های سخت ترجیح  دهند که البته قابل 

درک است.
اما هنوز پرسش اساسی پابرجاست؛ اینکه آیا بیت کوین 
۲0 ســال دیگــر ارز اصلــی بــرای ذخیــره ارزش در جهــان 
خواهد شد؟ راستش کسی نمی تواند پیش بینی درستی 
از آن زمان داشته باشــد و جواب صحیحی به این سؤال 
بدهد، اما وقتی کســی می پرســد آیا مردم ۲0 سال دیگر 
کفش های ایرجردن می پوشــند، فیلم های دیزنی تماشا 
می کننــد یــا در آمــازون خریــد می کننــد؟ قریب به یقین 
می تــوان گفــت بله. اگــر هــم از نایکــی یــا آمــازون خرید 
نکننــد، از یک جــای دیگــر مایحتــاج مشــابهی را خرید 
خواهند کــرد. پس اگرچه احتمــاالً ایرجــردن خود واحد 
پول یا وســیله مبادله نخواهد بود )شــاید هم شــد!(، اما 
تقاضاهای آتی برای کفش های ایرجردن احتماالً سهام 
نایکی را به یک منبع ارزشمند دارایی تبدیل خواهد کرد.
بــه عبارتی شــاید کمبــود تولیــد یــک ارز به دلیل ســقف 
محــدود عرضــه آن نتواند بــرای آن ارزش خاصــی ایجاد 
کنــد، در صورتی که تقاضــای آتی برای کاالهــا و خدمات 

همیشه ارزش شرکت ها را باال می برد.

 اتریوم و تکامل گاالپاگوسی آن
اگــر یــک ســقف مشــخص و محــدود برای 
یک ارز به انــدازه کافی ایده خوبی نیســت، 
درباره یک ســقف روبه کاهش چــه می توان 
گفت؟ این ایده پشــت اتریوم به عنوان پول 
فوق العاده اســت، اما روایــت کاهش تورمی 
اتریوم که از ابتدا خیلی ها را مجذوب کرده، 
با ماجرای ادغام حســابی مورد چالش قرار 

گرفته است. نرخ ســوختگی اتریوم قاعدتاً باید هر زمان 
که فعالیت شــبکه افزایش می یابد، باال برود، اما شــروع 
آهســته آن در ماجــرای ادغام نشــان می دهد کــه روایت 
کاهش تورمــی اتریــوم تابعــی از توانایــی آن بــرای جذب 
فعالیت های هزینه زای دیگر اســت. این باعث می شــود 
که کمتر شــبیه ســهام نایکی باشــد تا بیت کوین. اتریوم 
ماننــد نایکی کــه کفش هــای کتانــی می فروشــد، فضای 
بلوک را می فروشــد، بنابرایــن وضعیت اتریــوم به عنوان 
ذخیره کننــده ارزش بــه تقاضــای آینــده بــرای آن فضای 
بلوکی بســتگی دارد. اما مشکل این اســت که هر کسی 
می توانــد در مورد نــوع کفش های کتانــی افــراد در آینده 
نظر بدهد، ولی همه نمی توانند در مورد فضای بلوکی که 
مردم در آینده استفاده خواهند کرد، نظر بدهند. پرسش 
کلیدی این است که آیا اتر همچنان باارزش ترین فضای 

بلوک در 10 یا ۲0 سال آینده را خواهد داشت؟
اتریــوم در بیــن دیگــر رمزارزها همیشــه به دلیــل توانایی 
ستودنی اش در بهتر شدن و تکامل مورد توجه بوده، اما 
حرکت به سمت مکانیسم اثبات سهام شش سال طول 
خواهد کشید. در دنیای وب۳ این موضوع یعنی چیزی 

شبیه سرعت تکامل جزایر گاالپاگوس.

 آلت کوین ها و مسئله کارمزد
اتریوم ممکن اســت به اندازه کافی کارمــزد ایجاد کند تا 
آن را بتوان یک ذخیره ارزش فوق  العاده محســوب کرد، 
اما چه کســی می تواند بگوید که این تنها ارزی است که 
بیشترین هزینه را ایجاد می کند. چون گزینه های خوب 
زیــاد دیگــری در بیــن رمزارزهــا وجــود دارد که بــا اتریوم 
برابــری می کنند. اگــر بپذیریم کــه معیار ذخیــره ارزش، 
توانایی ایجاد کارمزد در آینده است، می توانیم به دنبال 
ایــن کارمزدهــا در هــر جایــی که ممکــن اســت رخ دهد، 
باشــیم و الزم نیســت فقط یک منبــع را انتخــاب کنیم. 
به همین دلیل اســت که خیلی ها اعتقاد دارند ســبدی 
از ارزهای رمزنگاری شــده درآمدزا ممکن اســت شــرایط 

بهتری نسبت به اتریوم در این خصوص داشته باشند.
اما همه چیز بــه این ســادگی نیســت. اول اینکه عرضه 
ارزهای درآمدزا محدود اســت و دیگــر اینکه پیش بینی 
برنــدگان نهایی تقریبــاً غیرممکــن اســت. واقعیت این 
اســت که در بازار اوراق بهــادار، می توانیــد یک صندوق 
با ســهام متنوع از شــرکت های بزرگ بخرید و خیال تان 
راحت باشد که بدانید آن شرکت های بزرگ )متأسفانه( 
برای دهه های آینده رانت هایی را از اقتصاد پیدا خواهند 
کرد و به سود می رســند، اما کریپتو )خوشبختانه( خود 
را به رانت های اقتصادی متصل نکــرده، بنابراین صرف 
خرید و نگهداری بزرگ ترین ارزهای دیجیتال احتماالً به 
اندازه خرید و نگهداری بزرگ ترین سهام مؤثر و سودده 
نخواهد بود و فارغ از اینکه درباره اتریوم یا هر آلت کوین 
دیگری صحبت می کنیم، این واقعیتی است که فعالً با 

آن روبه رو هستیم.

 دیفای و توکنایز کردن همه چیز
امــا حتــی اگــر کریپتــو بــرای ســرمایه گذاران خیلــی هم 
گزینه ای عالی نباشــد، تقریبــاً می توان مطمئــن بود که 
بــرای کاربــران عالی اســت. دنیایــی را تصور کنیــد که در 
آن هر دارایی توکنایز شده و روی یک زنجیره بلوکی قرار 
گرفتــه اســت. دنیایــی کــه در آن پروتکل های 
دیفــای بــرای تغییر هــر دارایــی توکن شــده به 
دارایــی دیگر در دســترس هســتند. در چنین 
دنیایی الزم نیســت بدانید که مردم چه ارزی 
را می پذیرنــد، بلکــه فقــط بایــد بتوانیــد به آن 

سوئیچ کنید.
مثالً تصور کنید از توکن زمین های کشــاورزی 
توکن سازی شده، برای خرید یک کاسه سوپ 
ویتنامــی در هانــوی اســتفاده کنیــد و آن را 
به کســی بدهیــد کــه بتواند فــوراً آن را بــه پول 
ویتنامــی یــا هــر ارز یــا دارایــی دیگری کــه ممکن اســت 
دوست داشته باشد، تبدیل کند. یا حتی به رمزارزی فکر 
کنید کــه ارزش آن به یک ســبد قابل تنظیــم از کاالهای 
مصرفــی در دنیای واقعــی متصل اســت؟ چنین توکنی 

برای هرکسی می تواند جذاب باشد.
بــه همیــن دلیل اســت کــه عــده ای صحبــت از معاهده 
»برتون وودز ۳« می کننــد؛ معاهده ای فرضــی که در آن 
کاالها، جایگزین دالر آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی 
می شــوند. چنین اتفاقــی در دنیــای آنالــوگ غیرممکن 
اســت، اما اگر همــه کاالها بــه اوراق بهادار توکنایزشــده 
تبدیل و روی زنجیره بلوکی قرار بگیرند، ممکن اســت با 

کریپتو بتوان به چنین آینده ای رسید!

 چه نتیجه ای می توان گرفت؟
واقعیت بــاز هم این اســت کــه پیش بینی کردن ســخت 
است، به خصوص در مورد آینده، بنابراین فقط می توان 
یــک فهرســت از احتمــاالت را ردیــف کــرد که بر اســاس 

دیدگاه افراد نسبت به زندگی مرتب شده باشد:
 از نگاه بدبینــان: بیت کوین آینــده خوبــی دارد؛ چراکه 
اوضاع واقعاً ناگوار خواهد شد. کافی است به تورم شدید 

و دولت های در حال فروپاشی فکر کنید!
 از نــگاه خوش بینــان:  خریــد اتریــوم و آلت کوین هــا 
شرط بندی روی این پیش بینی هستند که دنیای رمزارز 

به طور پایدار هزینه های زیادی ایجاد می کند.
 از نگاه سنت گرایان: خرید سهام شرکت ها شرط بندی 
روی این دیدگاه است که خوب یا بد، دنیا تغییر چندانی 

نخواهد کرد.
 از نــگاه آینده پژوهــان: دیفــای شــرط بندی روی ایــن 
پیش بینی اســت کــه همه چیــز توکنایز خواهد شــد و بر 

بستر بالکچین ها قرار خواهد گرفت.
برای هر کســی ایده و پیش بینی اش از پــول مطمئن باید 
منعکس کننده ایــده و پیش بینی او از آینده باشــد. پس 

بهتر است از روی دیدگاه خود شرط بندی کنید!

پیش بینی
پول آینده

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili
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رگوالتور نگران 
استیبل کوین ها و نحوه 

دسته بندی توکن هاست

رمزارزها
وثباتمالی

روز دوشنبه سوم اکتبر شورای نظارت بر 
ثبات مالی در ایاالت متحده به ریاست 
»جنــت یلــن« اعــالم کــرد کــه رمزارزها 
می تواننــد بــرای ثبــات ایــاالت  متحــده 
خطرنــاک باشــند. ایــن نهــاد نظارتــی 
در همــان روز جهــت بررســی گــزارش 
خــود در مــورد دارایی هــای دیجیتــال، 
جلســه ای تشــکیل داد. به گفته شــورا 
در ایــن گــزارش، چهارچوبــی بــرای 
تنظیم کننــدگان و قانون گــذاران مالــی 
طراحــی شــده اســت. »جاناتــان رز«، 
اقتصاددان و مشــاور بانک فــدرال رزرو 
شیکاگو، در مورد گزارش شورای نظارت 
تشــریح کــرد: »در صورتــی رمزارزهــا به 
ثبات مالــی صدمــه می زنند کــه ارتباط 
آنها بــا سیســتم مالــی ســنتی افزایش 
یابــد، یــا ایــن رشــد بــدون تبعیــت و 
همگام ســازی بــا مقــررات مناســب از 
جمله اجــرای ســاختار نظارتــی موجود 

باشد.«
شــورای نظارت بــر ثبــات مالی در ســال 
۲010 پس از آخرین بحران مالی تشکیل 
شــد و مســئولیت محافظــت در برابــر 
خطرات بــزرگ بــرای رویکردهــای مالی 
ســنتی را بــر عهــده دارد. در این شــورا، 
»جــروم پــاول«، رئیــس فــدرال رزرو 
و »گــری گنســلر«، رئیــس کمیســیون 
بــورس و اوراق بهــادار آمریــکا عضــو 

هستند.
بــه گفتــه رز، یافته هــای شــورای نظارت 
بر ثبــات مالی نشــان می دهــد »قیمت 
اتصــاالت  کریپتویــی،  دارایی هــای 
درون اکوسیســتم دارایی هــای کریپتو، 
آســیب پذیری های عملیاتــی و عــدم 
تطابــق منابــع مالــی« باعــث بی ثباتــی 
می شــوند. او افــزود کــه شــورا در مــورد 
اســتیبل کوین ها، نوســانات و نحــوه 
رمزنــگاری  توکن هــای  دســته بندی 
اصلــی بســیار نگــران اســت. عــالوه بــر 
ایــن، گنســلر در ایــن جلســه از خالــق 
ناشناس بیت کوین، ساتوشی ناکاموتو، 
به دلیل »ایمان نداشتن  به بخش مالی 
تحــت نظــارت و تنظیم گــری مالــی« 
انتقاد کرد. او در ادامه بر لزوم همکاری 
کمیســیون بورس و اوراق بهادار آمریکا 
و آژانس های مرتبط با کنگره برای ایجاد 
یک چهارچــوب نظارتی ســخت گیرانه 

جهت این صنعت نوپا تأکید کرد.
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توبیاس لوتکه به طور میانگین هر هفته ۳۶9 هزار دالر 
سهام کوین بیس خریده است

مدیرعامل شاپیفای سه میلیون 
دالر دیگر سهام کوین بیس خرید 

همه چیز درباره شیبا و حاشیه هایش

آیندهارزدیجیتالشیباچهخواهدشد؟
ارز دیجیتال شــیبااینو که به دالیلــی در کانون 
توجه قــرار گرفتــه، ارزش فعلــی زیــادی ندارد. 
بــا ایــن حــال، بخــش زیــادی از بــازار ارزهــای 
دیجیتال را در اختیــار گرفته و خود را به عنوان 
یک انتخاب عالی برای ســرمایه گذاران نشــان 
می دهد. اما ارز دیجیتال شــیبااینو چیســت، 
چگونه وارد ارزهــای دیجیتال شــد و آیا ارزش 
ســرمایه گذاری دارد؟ ایــن مطلــب همــراه بــا 
مفاهیم مهم مختلفی حول این شکل جذاب 
ارز دیجیتــال بــه درک ســؤال »ارز شــیبااینو 
چیست و چه آینده ای دارد؟« کمک می کند.

 شیبااینو چگونه به وجود آمد؟
ارز دیجیتال شیبااینو در آگوست ۲0۲0 توسط 
 )RYOSHI( »فردی ناشــناس به نام »ریوشــی
ایجــاد شــد و ماننــد وضعیــت بیت کویــن و 
ساتوشــی ناکاموتــو، ما هیــچ ایــده ای از هویت 
واقعــی ســازنده آن نداریــم. ریوشــی می تواند 
یــک گــروه از افــراد باشــد، نــه فقــط یــک فرد. 
شیبااینو بر بستر بالکچین اتریوم پیاده سازی 
شده که توانایی اجرای قراردادهای هوشمند را 
به آن می دهد. از طریق قراردادهای هوشــمند 
ارائه شده توسط بالکچین اتریوم، 
شیبا می تواند فعالیت های خود 
را به صــورت غیرمتمرکــز انجــام 
دهد. سازندگان این ارز دیجیتال 
آن را ماننــد بســیاری از ارزهــای 
دیگر بــر بســتر شــبکه بالکچین 
یــوم ســاخته اند. ایــن یــک  اتر
میم کویــن اســت کــه به عنــوان 
Doge- رقیــب دوج کویــن یــا
Killer راه انــدازی شــده اســت. 
کویــن شــیبااینو پیش تــر برخــی از بازارهــای 
دوج کویــن را در اختیــار گرفتــه و به عنــوان یک 
انتخــاب محبــوب در بیــن ســرمایه گذاران

Crypto-Market در حال افزایش است.

 چرا ارز دیجیتال شیبااینو بسیار 
محبوب است؟

یکی از دالیل محبوبیت آن این است که ایالن 
ماسک، بنیان گذار تسال یک  بار در مورد عالقه 
خود به داشتن یک سگ شیبا توییت کرد که 
به نوبه خود بازار ارزهای دیجیتال را به هیجان 
آورد و قیمت آن را تا ۳00 درصــد افزایش داد. 
پــس از اینکــه ویتالیــک بوتریــن، بنیان گــذار 

شــبکه بالکچیــن اتریــوم، ۵0 
تریلیــون کویــن شــیبااینو بــه 
صنــدوق امــداد کوویــد 19 در 
هند که توســط یک کارآفرین 
هندی کریپتو به نام سندیپ 
نایــوال تأســیس شــده، اهدا 

کرد، همگان متوجه پتانسیل 
دیجیتــال؛  ارزهــای  بــاالی 

به خصوص شیبا برای کمک به مناطق محروم 
شدند.

 تاریخچه قیمت شیبااینو
ارز دیجیتــال شــیبااینو در اول آگوســت 
یــک  روز،  آن  در  شــد.  متولــد   ۲0۲0
کوادریلیــون ژتــون ضــرب شــد. هزینــه یــک 
SHIB منفــرد 0.000000000۵1 دالر بــود و 
SHIB 196.078.4۳1.۳7۲ را می شــد بــا 
100 دالر خریــد. بــه  محــض ضــرب ۵0 درصد 
ســکه های SHIB، عرضه در استخر نقدینگی 
SHIB/ETH در یونی ســوآپ قفــل شــد. 
۵0 درصــد دیگــر در ســه تراکنــش متوالــی بــه 
ویتالیک بوترین، بنیان گذار اتریوم ارسال شد. 
قیمت شیبااینو از سال ۲0۲0 تاکنون نوسانات 

زیادی داشته است. 

 آینده ارز شیبااینو
اگرچــه ارز شــیب یــا شــیبااینو تنهــا به عنوان 
محبوبیــت  امــا  می شــود،  شــناخته  میــم 
روزافــزون آن و عالقــه مــردم بــه شــرکت در آن 
به آینده ای متفاوت و خیره کننده اشــاره دارد. 
اگرچــه تحــرک زیــادی بین ایــن توکــن و ارزش 
آن وجــود نــدارد، امــا خریــداران فعــال به طور 
بالقــوه می تواننــد بــه افزایــش ارزش آن کمک 
کننــد. در بــازار فعال تــر، ارزش آن می تواند به 
0/00001040 دالر برسد. اگرچه ممکن است 
در حــال حاضــر ارزش قابــل  توجهی نداشــته 
باشــد، اما به لطف محبوبیت آن، می تواند در 
آینده تأثیر چشم گیری بر سرمایه گذاران بزرگ 

در بازار کریپتو داشته باشد.
یک سؤال خیلی متداول در بازار رمزارزها این 
اســت که آیا رمــزارز شــیبااینو ســرمایه گذاری 
خوبــی اســت؟ هیــچ پاســخ قطعــی بــرای ایــن 
ســؤال وجــود نــدارد و همه چیــز بــه شــرایط 
فــردی ســرمایه گذاران بســتگی دارد. رمزارزها 
ســرمایه گذاری های بی ثباتــی هســتند کــه 
می توانیــد آن را ثروتمنــد کنید یا ضــرر بزرگی 
داشــته باشــید. قبــل از ســرمایه گذاری درنگ 
یابــی  کــرده و آســتانه ریســک خــود را ارز
کنید. تحقیقــات خــود را انجام دهیــد و هرگز 
بیــش از آنچــه می توانیــد از دســت بدهیــد، 
ســرمایه گذاری نکنید. احتماالً شــما باید دید 
بزرگی داشــته و آماده باشــید که چندین سال 
منتظر بمانید تا این ارز دیجیتال کشش کافی 
برای رسیدن به قیمتی بی سابقه 

داشته باشد.
پیش بینی هــا نشــان می دهــد 
بلندمــدت  در  شــیبااینو 
افزایــش قیمــت را تجربــه 
خواهــد کــرد. بــا ایــن  حــال، 
ممکــن  پیش بینی کننــدگان 

است اشتباه کنند.

REPORTگزارش

کیم کارداشیان پرداخت جریمه یک میلیون دالری را به دلیل عدم 
افشای مبلغ دریافتی خود برای تبلیغ یک ارز دیجیتال در اینستاگرام 
پذیرفت. او همچنین به مدت ســه ســال هیچ تبلیغی برای ارزهای 
رمزنگاری شده منتشر نخواهد کرد. به گزارش CNBC، ماجراجویی 
کیم کارداشیان در حوزه کریپتوکارنسی توجه تنظیم گران فدرال را به 
او جلب کرده است. این اینفلوئنسر آمریکایی اتهامات کمیسیون 
بورس و اوراق بهادار آمریکا را مبنی بر عدم افشای حق تبلیغ دریافتی 
جهت انتشار تبلیغات اینستاگرامی برای یک ارز دیجیتال پذیرفت.
گری گنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده در 
بیانیه ای ضمن توضیح اینکه طبق قوانین ایاالت متحده افراد ملزم 
به افشای زمان و مبالغ دریافتی در ازای تبلیغ اوراق بهادار و ارزهای 
دیجیتال هستند، بیان کرد: »جریمه کیم کارداشیان نشان می دهد 
تبلیغ یک ارز دیجیتال در صفحات مجازی اشخاص معروف لزوماً 
به معنــای اعتبار آن رمزارز نیســت.« طبق اعالم کمیســیون بورس 
و اوراق بهادار آمریــکا ارزش کل دارایی کیم کارداشــیان که پرداخت 

مخفیکاری
کارداشیان
درتبلیغیک
رمزارز

کارداشیان به دلیل نقض 
قوانین رمزارزی  یک 
میلیون دالر جریمه شد

این مطلب توسط
صرافی والکس
تهیه شده است 
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»توبیاس لوتکه«، مدیرعامل شاپیفای طی دو ماه گذشته 
حســابی از آب گل آلود ماهی گرفته و در زمان افت ســهام 
کوین بیــس حــدود ســه میلیــون دالر ســهام ایــن شــرکت 
را بــه دســت آورده اســت. شــاپیفای یــک شــرکت تجارت 
الکترونیــک اســت کــه در ســال ۲006 بنیان گــذاری شــد. 
مدیرعامــل ایــن شــرکت از ابتــدای مــاه آگوســت به طــور 
میانگیــن هــر هفتــه ۳69 هــزار دالر بــرای خریــد ســهام 

کوین بیس هزینه کرده است. 
لوتکه در مــاه فوریه بــه عضویت هیئت مدیــره کوین بیس 
درآمــد و بــر این اســاس می بایســت تمــام معامــالت خود 
را بــه کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار آمریــکا ارائــه دهد. 
 تمــام خریدهــای لوتکــه در راســتای برنامــه معامالتــی

Rule 10b5-1 انجام شــده که در ۲6 می ۲0۲۲ به تصویب 
رسیده است. تصویب این برنامه درست مصادف با زمانی 
بود که سهام کوین بیس نســبت به ابتدای سال جاری 7۵ 
درصد کاهش یافته بود و زیر 70 دالر معامله می شد. لوتکه 
سهام کوین بیس را در اوایل ماه سپتامبر با ارزش 6۲ دالر و 
در اواسط ماه آگوست با ارزش 97.۲4 دالر خریداری کرد. 
به طور کلی، او 40.۳1۵ ســهم را بــه ارزش کل ۲.949.8۳۳ 

دالر و میانگین 7۳ دالر برای هر 
ســهم مطابق بــا قیمت گــذاری 
کمیسیون بورس و اوراق بهادار 

آمریکا، خریداری کرده است.
در زمــان نــگارش ایــن گــزارش 
)ســوم اکتبــر ۲0۲۲( ســهام 
کوین بیــس بــه قیمــت 6۵ دالر 
معاملــه شــد. ایــن امــر نشــان 
می دهــد کــه ســهام کوین بیس 
1۲ درصــد نســبت بــه زمــان 
خریــداری لوتکه کاهــش یافته 
اســت؛ بنابرایــن مدیرعامــل 
شاپیفای ۳۳0 هزار دالر متضرر 

شــده اســت. طبق آخرین گزارش ها لوتکه 6۵.816 سهام 
کوین بیس با ارزشی معادل 4.۲8 میلیون دالر دارد. 

اما کار لوتکه و خرید سهام بین سهام داران اصلی و کارکنان 
کوین بیس یک کار معمولی محســوب نمی شود. هرچند 
به جز لوتکه، »فرد ارسام«، یکی از مدیران و هم بنیان گذاران 
کوین بیس نیز مقدار چشم گیری از سهام این شرکت را در 
آوریل ســال گذشــته خریداری کرد. ارســام در مــاه می نیز 
76.8 میلیون دالر بــرای حدود 1.1۲ میلیون ســهم هزینه 
کرد. در واقع هم بنیان گذار کوین بیس برای هر سهم به طور 

میانگین 68.49 دالر پرداخت کرده است. با توجه به قیمت 
فعلی سهام کوین بیس، ارسام متحمل ضرر ۳.۳۵ میلیون 

دالری شده است.

 مدیــران داخلــی کوین بیس معموالً ســهام 
خود را می فروشند

اما کار رایــج و معمول در بین مدیــران و کارکنان کوین بیس 
فــروش ســهام اســت؛ زیــرا فهرســت مســتقیم ســهام 
کوین بیس با عرضــه اولیه ســنتی تفــاوت دارد و زمانی که 
سهام کوین بیس برای معامله در نزدک باز شد، هیچ سهام 
جدیدی ایجاد نشد، در عوض تمام نقدینگی از سهام داران 
موجود تأمین  شد. در نتیجه بر اســاس گزارش بالک ورکز، 
کارکنان و مدیران کوین بیس تقریباً 1۵.7 میلیون سهام به 
قیمت حدود ۵.8 میلیارد دالر فروخته اند. »فرد ویلسون«، 
ســرمایه گذار فناوری این شــرکت،  با فروش ۳.6۳ میلیارد 
دالر و ارســام با فروش 49۲.۳ میلیون دالر سهام به ترتیب 
رتبه های اول و دوم را بین کارکنان و مدیران داخلی شرکت 

در فروش سهام دارند. 

 احتمال رشــد ســهام 
کوین بیس در کوتاه مدت 
کوین بیس در حال دست وپنجه 
نرم کردن با مشکالت متعددی 
اســت. ایــن شــرکت در چنگال 
ماننــد  از مســائل  بســیاری 
کمیســیون  اخیــر  اقدامــات 
بــورس و اوراق بهــادار آمریــکا، 
مســائل فنی، معیارهــای مالی 
وحشــتناک و ســاختار کارمــزد 
قرار دارد. همین مسائل باعث 
شده که کوین بیس در سه ماهه 
چهارم امسال با بادهای مخالف 
روبــه رو شــود. در ایــن شــرایط، کارکنان شــرکت خواســتار 
بازگشت به اصول اولیه هستند. آنها معتقدند تنها با این 
رویکرد می توان از تورم و رکود جلوگیــری کرد. به عالوه آنها 

به دنبال یک ترازنامه قوی با رشد درآمد واضح هستند.
برخــی معتقدنــد کــه ســهام کوین بیــس ممکن اســت در 
کوتاه مدت رشــد داشــته باشــد، اما با وجود افت سهام در 
ســه ماهه دوم ســال، ممکن اســت احتمــاالت دیگری هم 
وجود داشته باشد. ظاهراً همین روزنه امید هم دلیل لوتکه 

برای خرید سهام است. 

چهره ها
F I G U R E S

جریمــه 1.۲6 میلیــون دالری را بــرای تبلیــغ ارز دیجیتال 
EthereumMax در اینستاگرام پذیرفته، مجموعاً به 1.8 
میلیارد دالر می رسد. این نهاد قانون گذار همچنین اعالم 
کرده که کارداشــیان با تحقیقات در حــال انجام همکاری 
خواهد کــرد و موافقت کــرده کــه اوراق بهادار کریپتــو را به 
مدت ســه ســال تبلیغ نکند. ســرمایه گذاران اوایل ســال 
جاری از کارداشیان، پل پیرس، ستاره سابق NBA و فلوید 
می ودر جونیور، بوکسور فوق ستاره به دلیل تبلیغات شان 
بــرای EthereumMax شــکایت و آنهــا را بــه افزایــش 

مصنوعی ارزش دارایی متهم کردند.
خبــر جریمــه کیــم کارداشــیان کــه دارای یــک امپراتوری 
۳۳1 میلیون نفــری در اینســتاگرام اســت، داغِ نبودِ هیچ 
نهاد تنظیم گــری را در حوزه رمزارزها بــرای ما تازه می کند. 
کمیســیون بورس و اوراق بهــادار ایاالت متحــده به عنوان 
رگوالتور حوزه کریپتوکارنسی این کشور عالوه بر نظارت بر 

محتوا و ارزش ارزهای تبلیغی با تصویب قانونی مُبَلغ های 
اینســتاگرامی را ملزم به افشــای مبالــغ دریافتــی در ازای 
تبلیغ ارزهای دیجیتال کرده است. این در حالی است که 
در ایران افرادی با تعداد دنبال کننده باال در فضای مجازی 
ارزهای نامعتبر تبلیغ می کنند و حق تبلیغ خود را در جیب 
می گذارند؛ بدون توجه به اینکه سرمایه های عده ای واقعاً 
از دست می رود. تابه حال چند مورد تبلیغ سرمایه گذاری 
در ارزهای دیجیتال نیز توسط سلبریتی ها و افراد مشهور 
ایرانی صــورت گرفته و عــالوه بر این صفحاتــی در فضای 
مجازی در ایران صرفاً به همین دلیل راه اندازی شده اند و 
متأسفانه دنبال کننده های زیادی هم دارند. افرادی در این 
صفحات از ناآگاهی و نبود قوانین در حوزه کریپتوکارنسی 
در ایران سوءاستفاده کرده و در ازای دریافت مبالغ میلیونی 
به ترویج سرمایه گذاری در شت کوین ها می پردازند. پیش تر 
نیز در گزارشی در راه پرداخت به این موضوع پرداخته ایم.

 به جز لوتکه، »فرد 
ارسام«، یکی از مدیران 

و هم بنیان گذاران 
کوین بیس نیز مقدار 

چشم گیری از سهام این 
شرکت را در آوریل سال 

گذشته خریداری کرد

خیلی ها هنوز امیدوارند یکی از رمزارزهای شناخته شده
بازار خود را احیا کند

لونابرمیگردد؟

REPORTگزارش

 )Terra( ابتدا با نام ترا )LUNC( لونا کالسیک
با قیمت 80ســنتی شــروع به کار کــرد و عرضه 
اولیــه آن مابیــن ۳0 ژانویــه تــا 7 مــارس ۲019 
)بهمــن و اســفند 1۳97( بــا قیمــت 8/0 دالر 
انجــام شــد. قیمــت ایــن رمــزارز بــا صعــودی 
خیره کننده  بیش از 148 برابر شد و در ۵ آوریل 
۲0۲۲ )16 فروردیــن 1401( بــا ارائــه ســود بیش 
از 14.700 درصــدی بــه ســرمایه گذاران خــود، 

119/18 دالر شد.
اما روزهای خوش ســرمایه گذاران این ارز دوام 
چندانــی نداشــت. ایــن ارز جنجالــی بعــد از 
رســیدن به باالترین قیمت تاریخ خــود روندی 
نزولــی را شــروع کــرد و در نهایت قیمــت آن با 
سقوطی کم سابقه در دنیای کریپتو، به کسری 
از یک هزارم سنت رسید. پایین ترین قیمت آن 
در 1۳ می ۲0۲۲ )۲۳ اردیبهشت 1401( با ثبت 
قیمــت 0/000000999967 دالری رقــم خــورد 
تــا ســرمایه گذاران و هولدرهای خــود را با طعم 
واقعی و تلخ یک ســقوط تمام عیار آشنا سازد، 

اما این پایان ماجرا نبود.
رسیدن به قیمت نزدیک صفر، پایانی دردناک 
برای بســیاری از ســرمایه گذاران و آغاز سفری 
تحول ســاز برای عده ای باورمند و ریسک پذیر 

بود.
با وجود حمله عظیم رســانه ها و دســتگاه های 
حکومتی بســیاری از کشــورهای جهان به این 
پروژه و بنیان گذار آن، جامعه LUNC دست از 
حمایت خود برنداشــت و برعکس به صورتی 
نوآورانه دســت به ابتکاراتی جهت احیای این 
ارز زد. جامعــه وفــادار لونا کالســیک بــا ایمان 
بــه آینــده آن و امیدوار به برگشــت دوبــاره این 
رمزارز به برترین هــای بازار، با انجــام ابتکاراتی 
نظیر سوزاندن تعداد بسیار زیادی از توکن ها و 
استیک کردن آنها )سهام گذاری(، میزان عرضه 

در چرخش این توکن را به شدت کاهش داد.
همزمــان بــا فعالیــت جامعــه آن، به تدریــج 
تقاضــا هــم بــرای ایــن توکــن افزایــش یافــت و 
قیمــت آن به مرور خــود را بازیابی کــرد. قیمت 
ایــن ارز تــا ماه هــای جــوالی و آگوســت )تیــر و 
مرداد مــاه( حــدود یک صــدم ســنت )0/0001 
دالر( در نوســان بــود تــا اینکــه از ۲۳ آگوســت 
)اول شــهریور( شــروع به یک هایــپ صعودی 
حیــرت آور کــرد و تــا 0/000۵9۲۲1 دالر در 8 
سپتامبر )17 شهریور( افزایش پیدا کرد و عمالً 

طی دو هفته چندبرابر شد.
بعد از ســقوط تاریخی لونــا، بالکچینی جدید 
تحــت عنــوان تــراTerra۲( ۲( در ۲8 مــی )7 
خرداد 1401( شــروع به کار کرد تا با رفع عیوب 
و مشــکالت ســاختاری نســخه اولیــه، اعتماد 
ســرمایه گذاران را به خــود بازگردانــد و موجب 
جبــران ضررهــای ایشــان شــود. توکــن ایــن 
بالکچین عیناً نام پدر خود را بــه ارث برد و لونا 

)LUNA( نام گذاری شد و توکن قدیمی نام لونا 
کالسیک )LUNC( به خود گرفت.

شــروع حیــات لونــا )لونــا۲( بــه هیــچ عنــوان 
امیدوار کننــده نبــود و قیمت آن خیلی ســریع 
شروع به ریزش کرد. این رمزارز در روز شروع به 
کار، ۵4/19 دالر را به عنوان ATH خود به ثبت 
رســاند. پایین ترین قیمت تاریــخ )ATL( آن در 
۲9 آگوســت )7 شــهریور 1401( بــا ۵۳/1 دالر 
ثبت شد و در همین روز متقارن با رشد قیمتی 
پدر خود )LUNC(، این فرزند طرد شده شروع 
به جلــب  توجه کرده و بــا افزایش چشــم گیر تا 
666/7 دالر در 9 سپتامبر )18 شهریور 1401( 

از دوران رکود خود خارج شد.

 چه شد؟ چه خواهد شد؟
به نظــر می آیــد جامعــه لونــا موفق عمــل کرده 
و توانســته دوباره نــام ایــن ارز را بر ســر زبان ها 
بیندازد. در خصوص لونا کالسیک، مشخصاً 
دوره جدیدی از حیات آن شــکل گرفته است. 
در حــال حاضــر تعــداد زیــادی از صرافی هــای 
مکانیســم  از  بین المللــی  شناخته شــده 

لونــا  توکن هــای  سوزانده شــدن 
کالســیک در زمــان انجــام مبادالت 
جملــه  از  می کننــد؛  پشــتیبانی 
آنها می تــوان بــه کوکویــن، هووبی و 
بایننس اشاره کرد. در حقیقت یکی 
از ابتکاراتــی که بــه افزایــش قیمت 
لونا کالســیک منجــر شــده، همین 
مکانیسم بوده است. افزون بر این، 
بایننــس از جمعــه 9 ســپتامبر )18 
شهریور(، از معامالت آتی )فیوچرز( 

لونا کالسیک تا اهرم 25X  پشتیبانی می کند.
در مــورد لونــا )لونــا۲( باید گفت بــه انــدازه لونا 
کالســیک مورد توجه نبــوده، اما زیر ســایه آن 
به شــکل مرموزی رشــد بی ســابقه ای را تجربه 
کــرده اســت. نقطه عطــف آن در روز جمعــه 9 
ســپتامبر )18 شــهریور( اتفــاق افتــاد کــه طبق 
 )CryptoCompare( داده های کریپتو کامپــر
حجم معامالت این رمزارز طی چند ساعت از 
شش  میلیون دالر به بیش از ۲00 میلیون دالر 
افزایش پیدا کــرد و افزایش قیمــت بهت آوری 

را پدید آورد.
با وجود فشــار فــروش در چند هفتــه اخیر که 
به خصوص با خبر حکم بازداشت »دو کوآن«، 
بنیان گــذار تــرا شــدت گرفــت و باعــث کاهش 
قابل توجه قیمت شد، عمده اتفاقات و حقایق 
و خبرها برای این دو رمزارز، ســازنده محسوب 
می شــوند و بــه نظــر می تــوان آینــده ای بهتر از 
گذشته برای آنها متصور شــد. با این حال، در 
بازارهای مالی هیچ قطعیتی وجود ندارد و باید 
بــا انجــام تحقیقــات کافــی و تحلیلــی جامع و 

بی طرفانه دست به انجام معامالت زد.

 این مطلب توسط
 صرافی ارز دیجیتال رمزینکس

تهیه شده است 

Ramzinex.com



آمار مربوط به اداره کار آمریکا باعث شد تا یک بار دیگر بیت کوین به  زیر ۲0 هزار دالر سقوط کند و به تبع آن برخی از ارزهای دیجیتال دیگر نیز سقوط خود را آغاز کردند. باید بپذیریم که این 
بازار مالی نیز مانند هر بازار مالی دیگری از اعداد و ارقام و تصمیمات سیاست مداران تأثیر می پذیرد و با صعود و نزول مواجه می شود. 

در هر حال هفته گذشته، برای بازار رمزارزها هفته خوبی به حساب نمی آمد، همان طور که بسیاری از کسب و کارهای حوزه های مختلف هم کمربندهای خود را برای مواجهه با رکودی که قرار 
است به زودی از راه برسد، سفت بسته اند و سیاست های جدید صرفه جویانه در نظر گرفته اند؛ آنها هم هفته خوبی را پشت سر نگذاشته اند و در ادامه نیز امیدی به اینکه به این زودی ها آن 

هفته های خوب از راه برسد، ندارند. 

در شــرایط حال حاضر و با توجه به بی ثباتی اقتصاد جهان، به نظر می رســد فعالً چاره ای نداریم جز اینکه بیش از گذشــته در مورد ورود به این بازار مالی و خروج از آن احتیاط پیشــه کنیم و 
سرمایه ای را که در آینده نزدیک به آن نیاز داریم، در این بازار سرمایه گذاری نکنیم. 
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میلیارد دالر
400 میلیارد دالر

۳00 میلیارد دالر

۲00 میلیارد دالر

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

اثبات کارطالی دیجیتالارز۰.91 ٪644.۲۳7۳.81 میلیونBTCبیت کوین1

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۰.۰1 ٪4۳.7716۲.۵۳ میلیونETHاتریوم۲

-پول نقد دیجیتالاستیبل کوین۸.61 ٪17.۲۲۵.87 هزارUSDTتتر۳

-پول نقد دیجیتالاستیبل کوین1.7 ٪1414.6 هزارUSDCیو اس دی کوین4

قابل سفارشی سازیپرداختارز۰.۴ ٪1.0811.7 میلیونXRPریپل۵

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۴.37 ٪4.16۳.۲ هزارADAکاردانو6

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری1.۴6 ٪۲.068.۲۵ هزارSOLسوالنا7

قابل سفارشی سازیپرداختارز1.۴1 ٪۳6۵6.07 ریالXLMاستالر8

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۰.26 ٪۲48.۲۳.7 هزارDOTپولکادات9

اثبات کارمیم کوینارز2 ٪۵۵6.۳4.99 هزارDOGEدوج کوین10

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری1.۸6 ٪۲.06۵.7۵ هزارAVAXآواالنچ11

-شبکه اوراکلپلتفرم نرم افزاری6 ٪۲7.077.1۳ هزارLINKچین لینک1۲

اثبات کارمیم کوینارز2 ٪4۳1.۲4۳.74 هزارSHIBشیبا اینو1۳

اثبات سهامشبکه الیه ۲توکن کاربردی1.۴6 ٪4.88۲.7 میلیونMATICپلی گان14

---۰.17 ٪۳.88۲.۲۵ میلیونGALAگاال1۵

اثبات سهاماپلیکیشن های بین زنجیره ایپلتفرم نرم افزاری6.36 ٪11.18۲.۳7 هزارATOMکازموس16

--توکن کاربردی5.7۸ ٪۳7.۲41.1۲ هزارMANAدیسنترالند17

--توکن کاربردی۲.97 ٪1.810.8۵ میلیونLRCلوپرینگ18

اثبات سهامصدور استیبل کوینتوکن کاربردی1.21 ٪۵10.4۳ هزارLUNCلونا کالسیک19


