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آیا معنای پول تغییر کرده است؟
هر روز که میگذرد به پایان قرن  ۱۴هجری شمسی نزدیکتر میشویم؛
قرنی عجیب! این قرن به یاد دارد که در شــروعش ایران سرزمینی در
تالش برای توسعه بود و ســاختن چیزهایی که در آنها عقب مانده بود.
ایران در این مســیر باال و پایینهای زیادی را پشــت سر گذاشت و در
میانههای راه از پیچ تندی هم عبور کرد .حاال که قرن رو به پایان اســت
هنوز هم ایران با مظاهر دنیای مدرن دســتوپنجه نرم میکند؛ ایران
هنوز هم در برابر مظاهر روبهرشد دنیای جدید بالتکلیف است؛ کرونا (و
البته تورم و تحریم) هم شــرایط خاصی را بر ایران حاکم کرده است .در
روزهایی هســتیم که در ایران پاندمی کرونا شدت گرفته و درگیر تهیه
واکسن کرونا هستیم؛ با اینکه برای بیشتر مردم دنیا کرونا یک بیماری
همهگیر خانهخرابکن بود ،ولی بــرای ثروتمندان جهان آنقدر ثروت
بادآورده خلق کرد که حتی ندانند برای خرجکردن آن چه کار کنندNFT .
محصول همین دوران عجیب است؛ حاال و در دوران پاندمی پولدارهای
عالم برای خرجکردن پولهایشان چیزهای عجیبی را میخرند و تب NFT
در جهان خیلیها را با خودش همراه کرده اســت .در ایران هم این تب
راه خودش را پیدا کرده است .برای کنکاش در این ماجرا یکی از بهترین
محتواها را هفتهنامه نیویورک منتشــر کرده است .هفتهنامه نیویورک
در یک پرونده خواندنی به سراغ این موضوع رفته و پرسیده که «معنای
این همه پول چیست؟» .این پرونده را بهصورت کامل برای شما ترجمه
کردهایم و میتوانید آن را در این شماره ماهنامه عصر تراکنش بخوانید؛
تصور میکنیم معنای پول تغییر کرده و در دورانی هستیم که از معنای
قبلی تهی شده ،ولی هنوز نمیدانیم پول برای ما چه معنایی دارد .احتماالً
در ادامه شاهد رفتارهای عجیبوغریب بیشتری بر محور پول باشیم.

بیتکوین

بیتکوین هم یکــی از برندههــای دوران پاندمی اســت .بیتکوین و
دوســتانش در این مدت رشد خیرهکنندهای را پشــت سر گذاشتند و
جایگاهشان بهعنوان هفتمین کالس دارایی را تثبیت کردند .حاال دیگر
کسی نمیتواند نسبت به بیتکوین بیتوجه باشد؛ هنوز هم میشود از
بیتکوین بد گفت ،ولی نمیشود نادیدهاش گرفت .حجم زیادی از این
شماره ماهنامه را به بررسی ابعاد گوناگون بیتکوین اختصاص دادهایم
و پروندههایی از هفتهنامههای نیوزویک ،بارونز و چند نشــریه دیگر را
انتخاب کردهایم.
در پرونده مفصل بیتکوین به این موضوع پرداختهایم که اگر بیتکوین
یک کالس دارایی است ،در برابر این کالس دارایی چه باید کرد .سؤالی
که در پرونده پرسیدهایم این است که «آیا بیتکوین غولی شکستناپذیر
است؟» اگر تا چند سال پیش مؤسسات مالی به بیتکوین بیتوجه بودند
و حضور مردم نقش مهمی در این بازار داشــت ،اکنون مؤسسات مالی،
ســوخت قابل توجهی برای موشــک بیتکوین فراهم کردهاند .در این
شماره همچنین میزگردی درباره بیتکوین در ایران برگزار کردهایم که
امیدواریم به شــناخت مدیران مالی و فناوری کشور از هفتمین کالس
دارایی کمک کند.

آینده خردهفروشی

پرداخت و بانکداری در ســالهای گذشته بســیاری از صنایع را تغییر
دادهاند و شــاید یکی از مهمترین صنایعی که دســتخوش تغییر شده،
صنعت خردهفروشی باشــد .خردهفروشــی بیش از هر زمان دیگری با
پرداخت و بانکداری درهمتنیده شده است .نشریه اکونومیست گزارش
مفصلی درباره آینده خردهفروشی منتشر کرده که متن کامل این گزارش
را هم در این شماره برای شما آماده کردهایم .خردهفروشی صنعتی است
که همه مردم جهان بهصورت پیوسته با آن سروکار دارند و کوچکترین
تغییری در ساختارهای آن تأثیر زیادی بر زندگی مردم دارد .بانکداری
در سالهای اخیر زمینه رشــد جدی در صنعت خردهفروشی را فراهم
کرده است.

آیندهای که از آن میترسیدیم

یکی از مطالب جذاب این شماره عصر تراکنش از ماهنامه خواندنی وایرد
است .سال « ،1995دیوید کلی» از همبنیانگذاران مجله «وایرد» یکی
از مخالفان فناوری را به چالشی دعوت کرد :آیا در  25سال آینده ،فناوری
جامعه را نابود خواهد کرد؟ اکنون نتیجه شرطبندی مشخص شده است.
فناوری جامعه را نابود نکرد ،ولی تغییرات زیادی بر آن تحمیل کرد.

تضمینچی

زمانی که تراکنشها گســترش پیدا میکند ،ایجاد زیرســاختی برای
اعتماد یکــی از پیشنیازهای مهم و جدی اســت .تضمینچی یکی از
کسبوکارهایی است که این اواخر ســروصدای زیادی به پا کرده است.
گفتوگوی ویژه این شــماره عصر تراکنش با بنیانگذار تضمینچی،
حسین مرادی انجام شده است .او در بخشی از گفتوگویش با ما میگوید:
«ترجیحمان این است که بودجه و انرژی خود را به جای جنگیدن ،صرف
فرهنگسازی و رقابت مسالمتآمیز با دیگر رقبا و پلتفرمها کنیم .هدف
ما این است که بخش لجستیک درخور شأن تضمینچی و مشتریانمان
باشــد؛ به این معنا که بر آن تسلط و اشــراف کامل داشته باشیم و کاال
و خدمات را در زمان مناسب از فروشــنده تحویل بگیریم و به مشتری
برسانیم .واضح است زمانی که کسبوکارها به این بلوغ برسند که از یک
سرویس امن استفاده کنند ،الزم است تمام اجزای دیگر این سرویس نیز
امن و مطمئن باشد .حتی پیکی که به خانههای مردم مراجعه میکند،
باید «امن» باشد و مشتری بااطمینان در را به روی او بگشاید».
کاری که تضمینچی تالش میکند انجام دهد ،موضوع مهمی است و در
شمارههای آینده بیشتر به این موضوع مهم میپردازیم.

نگاه کارشناس

بریمشعبهبازیکنیم
سعید گلمحمدی
کارشناس امور بانکی

شعبه ما امروز پیروز میشه! شعبه ونک راهی جز شکست نداره! بچهها امروز
نذارین شعبه فردوسی نفس بکشه! همینطور پیش بریم ،شعبه ما ،اول میشه!
این جمالت و الفاظ میتوانند گفتوگوهای غیررسمی بین کارمندان یک شعبه
بانک باشند؛ کارمندانی که با شوق بازی سر کار میآیند؛ آنها هم کارمند بانک
هستند و هم بازیکن ،آنها در حین کار بازی هم میکنند ،آنان دستبهدست
همدیگر میدهند تامانند بازیکنان یک گروه به مصاف دیگر تیمها (شعب)
بروند.
ولی این رقابت بازیگونه هیچ شــباهتی به بازیهای گروهی مانند فوتبال و
والیبال و ...ندارد؛ در عینحال از شور و شوق آن بازیها هم چیزی کم ندارد،
آنان حین انجام عملیات بانکی ،جوابگویی و انجام درخواســت مشــتریان و
رفع و رجوع کردن امور شــعبه خود ،در حال جمعآوری امتیاز جهت رقابت
و پیشیگرفتن از دیگر شعب هستند .کارمندان یک شعبه به همدیگر کمک
میکنند تا در این رقابت پیروز شــوند ،آنها در هر لحظــه میتوانند از طریق
صفحهنمایش خود ،امتیازات شعبه خود و دیگر شــعب را که همانا تیمهای
رقیب هستند ،ببینند ،میدانند که موفقیت در این رقابت تأثیر مهمی در ارتقای
شغلی ،دستمزد دریافتی ،پاداش و دیگر مزایا به همراه خواهد داشت .همچنین
میدانند که چه عواملی باعث کاهش امتیاز آنها خواهد شد و چه کارهایی را
نباید انجام دهند یا سرعتشان در چهکارهایی را باید باال ببرند.
میتوان از مفهوم گیمیفیکیشن یا همان بازیوارسازی اینگونه برداشت کرد
که باید به فعالیتها یا فرایندهایی که برای بازی ساخته یا طراحی نشدهاند،
رنگوبوی بــازی اضافه کنیم ،در واقع این مهم میســر نیســت؛ مگر اینکه
المانهای بازی را وارد فرایندها و عملیات مربوطه کنیم.
یکی از کاربردهای گیمیفیکیشن در صنعت بانکی ،میتواند همین بازیوارسازی
عملیات روزانه کارمندان باشد ،یعنی محیط کار کارمندان شعب را با المانهای
بازی بیامیزیم .فعالیت پر از اســترس ،با تمرکز باال ،دقت زیاد و تکراری آنان
را رنگ و لعابی بازیگونه دهیم .یکی از روشها در این خصوص اســتفاده از
بازیهای تیمی و گروهی است که میتواند باعث تقویت مهارتهایی همچون
گروهسازی ،کار گروهی ،اصول سرپرستی و حتی رهبری در بین بازیکنان شود،
البته نه آن بازی گروهی که ما بهطور پیشفرض میشناسیم؛ بلکه بازیهای
خاصی که بهصورتی حرفهای در دل فعالیتهای کاری روزانه آنان گنجانده
شده باشد.
با اینگونه بازیها میتوان با وجود افزایش انگیزه و شور و شوق در کارمندان ،به
حل مشکالتی همچون چالشهای روابط فیمابین کارمندان ،تبیین فرهنگ
ســازمانی ،ورود و تثبیت مدیریت دانش ،آشــنایی با فناوری و علوم جدید،
آشنایی با استراتژی و چشمانداز بانک و ...کمک شایانی کرد.
بهطور مثال یک ســناریو میتواند اینگونه باشــد :کارمندان برای رقابت با
دیگر شعب سعی میکنند امتیازاتی به دست آورند ،این امتیازات میتوانند
با فعالیتهای زیر افزایش یابند :میانگین زمان ورود کارمندان به شعبه ،میزان
رضایت مشتریان از شعبه ،میانگین دریافت هرچه بیشتر اقساط سررسیدشده
بهنسبت تسهیالت اعطاشده ،داشــتن کمترین تعداد اقساط سررسیدشده
نسبت به تسهیالت اعطاشده ،فروش هرچه بیشتر کارت هدیه ،تعداد جذب
مشتری جدید ،تعداد افتتاح ســپردههای بلندمدت ،تعداد انجام امور بانکی
مشتریان شعبه توسط درگاههای مجازی ،کمترین تعداد مغایرت در حساب
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صندوقها ،میانگین زمان ســرویسدهی مناسب خودپرداز شعبه ،میانگین
زمان انتظار مشتری و. ...
در مقابل موارد زیر باعث کسر امتیاز خواهد شد :نارضایتی مشتری ،انتظار بیش
از اندازه مشتری برای دریافت ســرویس ،بیشترین پرداخت وجه نقد توسط
شعبه ،تعدد اموری که مشتری میتوانست از طریق درگاههای مجازی انجام
دهد و بسیاری موارد دیگر.
همچنین امتیازات طالیی بدین شرح هســتند :کمک به دیگر شعب (گروه
رقیب) ،آموزش مشــتریان و نیروهای جدید ،حرکت بهســوی چشمانداز و
مأموریت بانک.
شانسها :اگر امتیازات شعبه در روز به حد از پیش تعیینشده برسد ،گردونه
شانس برای شــعبه به چرخش درآمده و جوایز ویژهای برای کارمندان شعبه
لحاظ میشود ،مانند هزینه ســفر کلیه کارمندان شعبه به اماکن سیاحتی و
زیارتی ،دوبرابر شدن امتیازات قبلی ،بلیت سینما ،شهر بازی و ،...برای تمامی
کارمندان شعبه یا بهتر بگوییم؛ همان تیم خوششانس.
تمامی موارد باال همواره در پنل بازی نمایش داده میشود و کارمندان هر موقع
که خواستند ،میتوانند امتیازات ،پیشرفت ،گردونه شانس و دیگر پارامترهای
تیم خود یا دیگر تیمها را ببینند .آنها میتوانند توســط محیط بازی و پنل
لکَل کرده یا به قول معروف کُری بخوانند.
اختصاصی خود با تیمهای دیگر َک 
این سناریو بهطور مثال مطرح شد تا با گیمیفیکیشــن در امور روزانه شعب
آشنا شویم .دهها یا صدها سناریوی دیگر که از سناریوی مثال ما کارآمدتر و
بهتر باشند ،میتوانند محیط رسمی و پراسترس شعب را تلطیف و شاد کنند.
گیمیفیکیشن فقط بازی ،برد و باخت و پنل امتیازات نیست؛ میتواند در ایجاد
یک حس خوب مانند ثبت یک سلفی مشتری با شعبه مورد عالقه یا کارمندی
که از آن رضایت دارد هم خالصه شود.
رویکرد گیمیفیکیشن نهتنها راهگشــایی برای جذب و افزایش انگیزه طیف
وسیع مشــتریان بانک است؛ بلکه میتواند راهگشــایی برای افزایش انگیزه
کارمندان شعب هم باشد .آنها حین کار در حال انجام نوعی بازی هستند و حس
و حال بازی را به همراه خود دارند ،حسب نوع بازی که برای کار آنها طراحی
میشود ،میتوانند بهصورت فردی یا تیمی در این بازیها شرکت کنند ،حقیقت
این اســت که در کار و فعالیت روزانه آنها المانهای بازی نهفته است .شور و
هیجان بازی را در انجام عملیات بانکی با تمام وجود حس خواهند کرد ،بسته به
طراحی بازی ،آنها میتوانند حسهای بیشتر یا کمتری را که حین بازیکردن
تجربه میکنند ،مجددا ً در کار خود تجربه کنند .شــور و حالی مانند رقابت،
تفکر استراتژی ،موفقیت ،شانس ،تأثیرگذار بودن ،تخیل و بسیاری دیگر که
میتوانند باعث انگیزه بیشتر در انجام امور شوند .با این روش خستگی کمتری
سراغ کارمندان خواهد آمد و این همان دلیلی است که باعث میشود در طول
یک بازی واقعی ،گذر زمان را متوجه نشویم.
در بازی گروهی ارتباطات به شکلی سریع و مناسب شکل میگیرند ،در محیط
بازی همه بازیکن هستند و در خدمت گروه ،در آنجا تفاوتی بین بازیکنان خانم
و آقا وجود ندارد ،فرقی بین صندوقدار و معاون شعبه نیست ،همه و همه با هم
و در راستای یک هدف تالش و کوشــش میکنند ،افراد قوی به افراد ضعیف
کمک میکنند ،بهعنوان مثال جای خالی که حسب مرخصی یکی از بازیکنان
به وجود آمده ،بهراحتی و با کمال میل پر میشود .ممکن است هر کسی پستی
را تقبل کند و تقسی م کار مناسبی به وجود آید و. ...
کاش روزی برسد که کارمندان شعب بانکها با همان هیجانی که برای بازی
واقعی در وجودشان شعلهور میشود ،پای درون شعبه بگذارند و محیط کارشان
را مانند یک زمینبازی و همکارانشان را مانند همتیمیهای خود ببینند .در
این صورت هر روز صبح که از خواب بیدار میشوند ،در دل خود میگویند «بریم
شعبهبازی کنیم».

جای خالی یک بازار تریلیون دالری در ایران
سیدحسین خاتمی
نایبرئیس هیئتمدیره و معاونت محصول دارا

اگر از شما بپرسند حجم کدام بازار در جهان از مجموع ارزش کل بازار سهام
و وامهای ملکی و اوراق قرضه دولتی در کشــور آمریکا بیشتر بوده ،پاسختان
چیست؟ وقتی بدانید یکی از پاسخها به این سؤال ،حداقل در میانه سال ۲۰۰۷
و در اوج محبوبیت این ابزارها ،حجم بازار سوآپ نکول اعتباری بوده ،اهمیت
آن را بهتر درک میکنید
قراردادهای ســوآپ (معاوضه) نکول اعتباری در اوایل دهه  ۱۹۸۰میالدی
به بازارهای مالی معرفی شدند و بهسرعت جایگاه خود را در دنیا پیدا کردند.
بهطور خالصه در قالب این قراردادها ،یک نهاد مالی (برای مثال بانک) که به
واسطه اعطای وام یا خرید اوراق قرضه ،خود را در معرض ریسک عدم دریافت
مطالبات یا همان نکول تســهیالتگیرنده میبیند ،در صورت وقوع نکول از
حمایت اعتباری یک نهاد دیگر برخوردار میشود و طبعاً هزینهای را هم بابت
برخورداری از این حمایت پرداخت میکند.
به عبارت دیگر «خریدار سوآپ» (تســهیالتدهنده) با پرداخت کارمزدی
مشخص به «فروشنده حمایت اعتباری» ،اطمینان حاصل میکند که زیان
حاصل از نکول ،توسط فروشنده حمایت اعتباری پوشش داده میشود .از این
جهت قرارداد سوآپ نکول اعتباری در واقعنوعی بیمه در مقابل ریسک اعتباری
تسهیالتگیرنده تلقی میشود.
قراردادهای ســوآپ نکول اعتباری از خانواده اوراق مشتقه بوده و بهصورت
عمومی در بازارهای سرمایه معامله میشــوند .برای درک ارزشافزوده این
قراردادها ،به ذکر دو مورد ساده اکتفا میکنیم؛ اوالً اساساً هر چیزی که در بازار
عرضه میشود ،هزینه آن بهدلیل کاهش ریسک نقدشوندگی (امکان معامله)
و نیز کشف ارزش شفاف و واقعی در بازار ،کمتر میشود.
برای مثال نرخ بازده مورد انتظار شما از سهام یک شرکت بورسی کمتر از یک
شرکت خصوصی اســت و علیاالصول بهره پرداختی یک شرکت روی اوراق
قرضهای که در بازار منتشــر کرده ،کمتر از بهره پرداختی شرکتی با ریسک
مشابه روی وام غیرنقدشوندهای است که صرفاً از یک بانک دریافت کرده است.
ریسک نکول اعتباری هم از این قاعده مستثنی نیســت .اوراق سوآپ نکول
اعتباری در واقع ریســک یک پرتفوی اعتباری را در بازار قابل خریدوفروش
میکند که به کاهش قابل توجه هزینه آن میانجامد.
ثانیاً در نبــود این ابــزار و جایگزینهای آن ،تســهیالتدهنده همواره باید
رأساً ریسک نکول تســهیالتگیرنده را متقبل شــود ،بنابراین باید عالوه بر
داشتن منابع الزم برای اعطای تسهیالت ،اشتهای الزم برای پذیرش ریسک
تسهیالتگیرنده را نیز داشته باشد .حال آنکه این اوراق ابزاری برای انتقال و
بازتوزیع ریسک اعتباری فراهم میکنند ،به این معنا که عدهای منابع الزم برای

اعطای تسهیالت را تأمین میکنند و عدهای دیگر ریسک تسهیالت را کاهش
میدهند .تصور کنید با اعطای همین درجه آزادی به معادل ه تسهیالتی ،این
معادله چقدر راحتتر حل میشود و چه گشایشی در نظام اعتباردهی ایجاد
میشود.
البته این اوراق نقیصههایی هم داشتهاند ،از جمله عدم امکان ایفای تعهدات
توسط فروشندگان حمایت که گاه نتوانستهاند به هنگام نکول تسهیالتگیرنده،
از عهده پرداخت هزینه آن به تســهیالتدهنده برآیند؛ امری که در بحبوحه
بحران اقتصادی  ۲۰۰۸به ورشکستگی بنگاههای معظمی چون لمان برادرز
و آمریکن اینشــورنس گروپ دامن زد و متعاقب آن به کاهش حجم این بازار
انجامید.
با وجود اهمیت ذاتی وجود این ابزارها و شــبیه آنها در بازارهای پولی و مالی،
متأسفانه دست فعاالن این بازارها در ایران به دالیل مختلف از آنها کوتاه مانده
است .این در حالیاست که چندین رساله و مقاله تحقیقی بر امکانپذیر بودن
پیادهسازی این قراردادها از منظر شاخصهای فقهی و عقود اسالمی و قوانین
و مقررات بازار پول و سرمایه صحه گذاشــتهاند .البته رونق این قراردادها در
ایران اتفاقی یکشبه نخواهد بود و ملزوماتی دارد که بعضاً هنوز فراهم نیست.
عالوه بر مالحظات قانونی و فقهی ،یکی از ملزومات طبیعی ایجاد و رونق معامله
این قراردادها امکان اعتبارسنجی مناسب توسط فروشندگان حمایت اعتباری
است ،در حالی که نظام اعتبارسنجی فردی و شرکتی در ایران هنوز با دوران
بلوغ خود فاصله دارد .از طرف دیگر درک جایگاه اینگونه قراردادها در بازار و
آشنایی با ابعاد و پذیرش سرمایهگذاری در آنها نیز زمانبر خواهد بود.
در این میان بنگاههای بزرگ مالی میتوانند با ابزارهای مشابه و جایگزین ،خالء
موجود را تا حدی پر کنند ،ولی این اتفاق هم به دالیل مختلف رخ نداده است.
برای مثال «بیمه اعتباری» یکی از این جایگزینهاست که شرکتهای بیمه
به جهات مختلف؛ از جمله معدود تجربیات ناموفق قبلی ،عدم برخورداری از
توپاگیر و
توان الزم جهت سنجش ریســکهای اعتباری و نیز مقررات دس 
اصالحنشده در پارهای موارد ،عموماً میل چندانی به ورود به آن نداشته و ندارند.
«دارا» (شرکت توسعه ســامانههای هوشمند بلوط) یکی از رسالتهای خود
را تسهیلگری دسترسی به اعتبار خرید کاال و خدمات برای افراد و نیز تأمین
مالی زنجیرههای تأمین مختلف در کشور تعریف کرده است .دارا با درک آثار
فقدان قراردادهای سوآپ نکول اعتباری و نقش پراهمیت آنها در چرخههای
اعتباری ،عالوه بر انجام مطالعات گسترده در این زمینه ،به بازآفرینی نقشها و
فرایندهای قراردادهای سوآپ نکول اعتباری در قراردادهای اعتباری موجود،
منطبق بر قوانین و مقررات موجود در کشور پرداخته است.
در این چارچوب امکان فروش حمایت اعتباری و تقبل ریســک پرتفویهای
اعتباری مشــخص در قبال دریافت کارمزد برای نهادهای عالقهمند از یک
طرف و انتقال و بازتوزیع ریســک پرتفویهای اعتباری برای نهادهای مالی
تسهیالتدهنده از طرف دیگر ،فراهم آمده است .امید است این تالشهای دارا،
با همکاری سایر نهادهای عالقهمند ،به گردش راحتتر ،سریعتر و اصولیتر
چرخههای اعتباری در کشور بینجامد.

شماره چهلوپنجم .اردیبهشت ماه 1400
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دیدهبان

مینا حاجی

نگاهی به ماه نیمهتعطیل اما پرخبر فروردین

از حمله به ابرآروان تا فیلترینگ
بیصاحب کالبهاوس

صنعت فناوریهای مالی ایران از اسفندماه  ۱۳۹۹تا فروردینماه  ۱۴۰۰شاهد اتفاقات مثبت و البته منفی زیادی بود که شاید دو اتفاق در این بین حواشی بیشتری داشت و به
موضوعات داغی در بین مردم و در شبکههای اجتماعی تبدیل شدند؛ اولین اتفاق مربوط به حواشی پیشآمده در پی حمالت سایبری ابرآروان و دیگری فیلترینگ کالبهاوس
بود .یکی از موضوعاتی که باعث شد افکار عمومی بار دیگر علیه مجموعه ابرآروان تشدید شود ،مصاحب ه این مجموعه با بیبیسی بعد از حمالت سایبری بود که به آنها شد؛
مصاحبهای که در شرایطی انجام شد که ابرآروان با هیچ رسانه داخلی دیگری قبل از آن مصاحبه نکرده بود و همین موضوع باعث واکنشهای منفی زیادی از سوی مردم در
شبکههای اجتماعی شد .اما خبرهای فیلترینگ کالبهاوس که در کمتر از یک ماه در بین ایرانیان محبوب شده بود نیز از اتفاقاتی است که همچنان درباره آن صحبت میشود و
همچنان سرانجام آن مشخص نیست .در این مطلب سعی کردیم جمعی از مهمترین اتفاقها و خبرهای این صنعت را از  ۲۵اسفندماه  ۱۳۹۹تا  ۲۵فروردینماه  ۱۴۰۰مرور کنیم.

چیزی که پیندو را نســبت به پلتفرمهای
مشــابه متمایز میکنــد ،بازدیدکنندگان
آگهیها هســتند که به وسعت دیجیکاال
خواهند بود.

 ۲۵اسفند

 ۲۶اسفند

طراحی در آینده

ثبت آگهی خریدوفروش آنالین
بدون پادرمیانی

روزهای پایانی اســفندماه  ۱۳۹۹شــاهد
شکلگیری پلتفرم پیندو توسط دیجیکاال
بودیم؛ محصولی جدید از گروه دیجیکاال
و بســتری بــرای ثبــت آگهــی آنالین
خریدوفروش کاال یا ارائــه خدمات بدون
واســطه که کاربران میتوانند برای فروش
هرگونه کاالی نو ،در حد نو ،یا دستدوم در
آن بهرایگان آگهی ثبت کنند .این پلتفرم
در پاسخ به این نیاز در جامعه شکل گرفته
که هستند افرادی که پس از خرید کاالهای
خود ممکن اســت تمایلی به نگهداری آن
نداشته باشند یا پس از استفاده اولیه ،قصد
فروش آن را داشته باشند یا از طرفی ممکن
است داشتن کاالهایی که لزوماً نو نیستند و
قیمت ارزانتری دارند ،نیازشان را رفع کند.
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بعد از هشت سال که سوشیانت با یک لوگوی
قدیمی فعالیــت میکرد ،اواخر اســفندماه
 ۱۳۹۹خبر از تغییر هویت بصری این مجموعه
نیز شنیده شــد .تغییری که در پی افزایش و
توسعه فعالیتهای سوشیانت و تبدیل آن به
یک هلدینگ انجام شده است .سوشیانتیها
بر هلدینگبودنشــان تأکید دارند؛ چراکه
سرمایهگذاری آنها در همه استارتآپها از نوع
مدیریتی و مالکیتی بوده است .آنها معتقدند
که سال  ،۱۴۰۰سال سوشیانت و سوشیانتیها
خواهد بود و در این سال برنامهریزیهایشان
تحقق عملیاتی پیدا خواهند کرد.
 ۲۷اسفند

پوستاندازی تخفیفان بعد از
 ۱۰سال

بعد از خبر ریبرندینگ سوشیانت ،در پایان
ســال کرونازده  ،۱۳۹۹تخفیفان نیز خبر
از تغییر هویت بصری خــود داد .تخفیفان
حداقل در یک سال گذشته بیشتر به سمت

ماهنامه عصرتراکنش Way2Pay.ir

این رفته بود تا با کمک فناوریهای جدید
و راهاندازی ســرویسهای جدیدی مانند
پولتو بــه هوشمندانهشــدن خرید مردم
کمک کند؛ در راســتای این پوستاندازی
بود که لوگوی این مجموعه بعد از  ۱۰سال
تغییر کرد .البته عالوه بر لوگوی تخفیفان،
لوگوی پولتو که از سرویسهای جدید این
شرکت و یک شبکه هوشمند بازگشت وجه
نقد است نیز تغییر کرد.
 ۲۹اسفند

جذب سرمایه حامیباش
از پلنت

درســت یکی ،دو روز قبل از پایان ســال
حامیباش موفق به جذب سرمایه از پلنت
شد؛ پلتفرمی که ایده اولیه آن از سال ۱۳۹۶
در ذهن همبنیانگذارانش شــکل گرفت و
در نهایت سال  ۱۳۹۷ســایت حامیباش
شــروع به فعالیت کرد .بنیانگذاران این
تیم از ابتدا با ســرمایه شــخصی ،فعالیت
خود را آغاز کردند و در ســال  ۱۳۹۸وارد
شتابدهنده تریگآپ شدند .در حال حاضر
نیز این تیم موفق به جذب سرمایه از شبکه
نوآفرینی پلنت شده است .حامیباش یک
پلتفرم جذب حمایــت مالی ()Donation
است و افرادی که ارزشی ایجاد میکنند و
مخاطبان خود را دارند ،میتوانند با استفاده
از پلتفرم حامیبــاش حمایت مخاطبان را
جذب کرده و کار خود را توسعه بخشند.

 ۱فروردین

صفهای طوالنی در پی
بیتدبیری

همهســاله در روزهای پایانی ســال سقف
برداشــت وجه از دســتگاههای خودپرداز
بانکهــا افزایش پیدا میکنــد؛ اما روزهای
پایانی  ۱۳۹۹نیز مانند روزهای پایانی ۱۳۹۸
بهدلیل شــیوع ویروس کرونا ،خبری از این
افزایش سقف نبود .گویا این عدم افزایش نیز
بهدلیل ردوبدل نشدن اســکناس در دوران
ال برعکس را در پی
کرونا بوده که نتیجهای کام ً
داشت .مشاهدات در روزهای پایانی و ابتدای
سال جدید حاکی از صفهای طوالنی جلوی
خودپردازها بهدلیل برداشــت پول نقد بود؛
چراکه میزان سقف برداشت از هر کارت بانکی
در روز بیشتر از  ۲۰۰هزار تومان نبود ،ولی در
عوض آن چیزی که در کیف پول مردم زیاد
پیدا میشد ،کارت بانکی بود .مردم سعی در
برداشت  ۲۰۰هزار تومان ۲۰۰ ،هزار تومان
از خودپردازها با کارتهــای بانکی مختلف

تب بازار

بیتکوین؛ غولی که
از چراغ بیرون آمد

بیتکوین پدیدهای ساده نیست ،اما دیگر مشهور است و میرود که همهگیر شود .جمع این دو ویژگی با
هم شاید متناقضنما باشد؛ اما نه در بازار و نه در تحلیلهایی که به رفتارهای گلهای ،بهخصوص در اقتصاد
میپردازند .مردم ایران هم در اقبالی که این روزها در جهان نسبت به بازار رمزارزها شده ،مستثنی نیستند
که هیچ ،شاید بیشتر از متوسط حد جهانی هم به این بازار اقبال نشان دادهاند .این وضعیت همه را گیج
کرده؛ هم کسانی که سازوکار بالکچین و رمزارزها را میشناسند و هم آنانی که باید به این وضعیت واکنشی
نشان دهند و در بسیاری از جزئیات و حتی کلیات مسئله در ابهام هستند .ابهامزدایی از این پدیده و بازار
البتهکارآسانینیستوبهبحثوگفتوگوهایبیشمارینیازدارد.مادرصفحاتپیشروسعیکردیمهم
بهمسائلبیتکویندرایرانبپردازیم،همآخرینبحثهایطرحشدهدرجهانرابرایمخاطبانبازگوکنیم.
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رگوالتور

مینا حاجی

مسیر پرپیچوخم رگوالتوری رمزارزها در کشور از گذشته تا امروز

یک سناریو با پایان باز

اســفندماه  ۱۳۹۹بود که هجمه علیه فعاالن حوزه رمزارز باال
گرفت .بانک مرکزی مدعی شــد هرگونه مبادلــهای در حوزه
رمزارز غیرقانونی اســت و از طرفی دیگر شاپرک نیز دسترسی
فعاالن رمزارز به درگاههای پرداخــت را غیرقانونی اعالم کرد.
اظهارنظرهای بانک مرکزی و بیانیه شاپرک در خصوص فعالیت
صرافیهای رمزارز ،بسیاری را در پایان سال  ۱۳۹۹نگران کرد؛
نگرانیای که از نبود یک مجوز و چارچوب مدون برای فعالیت
کســبوکارهای پرداخت ارزی آنالین نشئت میگیرد .این در
حالی است که بیش از  ۱۲ســال از خلق بیتکوین میگذرد و
کسبوکارهایی که حول فناوری بالکچین و دفترکل توزیعشده
شکل گرفتهاند ،در سالهای اخیر رشد قابلتوجهی داشتهاند،
ولی همچنان شــاهد تصمیمات متناقض با هــم و نبود یک
چارچوب مدون در این حوزه هستیم که باعث میشود نهادها و
مقامهای رگوالتوری ،هر کدام ساز خود را بزنند .از اتفاقاتی که
در پایان سال  ۱۳۹۹افتاد و حرفهایی که زده شد که بگذریم،
در نشست دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه
ک مرکزی که در هفته دوم فروردینماه
اقتصادی و رئیسکل بان 
 ۱۴۰۰برگزار شد ،مقرر شــد در خصوص «رمزارزها» تا پایان
فروردینماه  ،۱۴۰۰پس از نهاییشدن و تصویب آییننامهها،
دســتورالعمل الزم برای صدور مجوز تأســیس صرافیهای
دیجیتال در این مناطق ابالغ شود .حاال که صحبتهایی درباره
صدور مجوز تأسیس صرافی دیجیتال/صرافی رمزارز در مناطق
آزاد شده است ،در این مطلب به رگوالتوری حوزه رمزارزها در
کشور نگاهی داشــتیم؛ اینکه طی چند سال گذشته در بخش
رگوالتوری این حوزه چه اتفاقاتی افتاده است.

مرکز پژوهشهای مجلس؛ اولین واکنش به
بیتکوین در کشور

مرکز پژوهشهای مجلس در ســال  ۱۳۹۳فایل پیدیافی
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را با عنوان «بیتکوین؛ ابزاری نویــن در نظام پرداختهای
الکترونیکی» منتشر کرد و به پدیده رمزارزها واکنش نشان
داد .در این گزارش بعد از اینکه درباره چیســتی بیتکوین و
نحوه کارکرد آن توضیح داده شده ،گفته شده« :در کشور ما
مدت کوتاهی است که موضوع بیتکوین مطرح شده است،
با وجود این ،اتخاذ سیاســت در موضــوع بیتکوین نیازمند
توجه قوه مجریه و تبیین جایگاه بیتکوین در اقتصاد و نظام
پرداخت الکترونیکی با توجه به قوانین و اســناد باالدســتی
موجود است».

شورای عالی مبارزه با پولشویی؛ استفاده از
بیتکوین ممنوع است

سپس بعد از گذشــت حدود سه سال ،در ســیامین جلسه
شــورای عالی مبارزه با پولشــویی که در تاریــخ  ۹دیماه
 ۱۳۹۶برگزار شــده بود ،بهکارگیری ابزار بیتکوین و ســایر
ارزهای مجازی در تمــام مراکز پولی و مالی کشــور ممنوع
اعالم شــد .بانک مرکزی در متن خبری که در این خصوص
منتشر کرد ،گفته اســت« :از آنجایی که انواع ارزهای مجازی
از این قابلیت برخوردار هســتند که به ابزاری برای پولشویی
و تأمین مالی تروریســم و بهطور کل ،جابهجایی منابع پولی
مجرمان بدل شوند ،حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری
از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجــازی ،موضوع ممنوعیت
بهکارگیری ارزهای مجازی را به بانکها ابالغ کرده اســت .از
اینرو ،با توجه به اهمیت موضوع ،تمام شعب و واحدهای تابعه
بانکها و مؤسسات اعتباری و صرافیها باید از انجام هر گونه
خریدوفروش ارزهای مذکور یا انجــام هرگونه اقدامی که به
تسهیل یا ترویج ارزهای یادشده بینجامد ،بهطور جد اجتناب
کنند .همچنین الزم به ذکر است که با متخلفان ،برابر قوانین و
مقررات مربوطه برخورد خواهد شد».

ماهنامه عصرتراکنش Way2Pay.ir

وزارت اقتصاد؛ سناریوهای پیش روی اقتصاد
جهانی در مواجهه با ارزهای رمزپایه

در اسفندماه  ۱۳۹۶نیز گزارشی از سوی معاونت امور اقتصادی
تحت عنوان «ســناریوهای پیــش روی اقتصــاد جهانی در
مواجهه بــا ارزهای رمزپایه» منتشــر شــد .در این گزارش،
ابتدا به تاریخچه رمزارزها و دیدگاههای کشورهای مخالف و
موافق ارزهای رمزپایه پرداخته شــده و درباره ایران و ارزهای
رمزپایه نیز گفته شده است .طبق آنچه در این گزارش آمده،
بانک مرکزی ایران تا آن زمان بهصورت رسمی مجوزی برای
استفاده از ارزهای رمزپایه صادر نکرده و بر اساس اعالم مقامات
بانک مرکزی ،در حال مطالعــات اولیه در خصوص جنبههای
فنی و حقوقی استفاده از چنین ارزهایی در ایران بودند؛ «اما
با تصمیم بانک مرکزی کل مســئله حل نمیشود ،پولهای
مجازی یکی از محصوالتی هســتند که بر پایه سیستمهای
غیرمتمرکز بالکچین شکل گرفتهاند .بنابراین بانک مرکزی
باید بهدنبال اتخاذ سیاســتهای خود دربــاره بیتکوین و
پولهای مشــابه مجازی باشــد و وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات نیز مهیاســازی زیرســاختهای فناورانه آن ،یعنی
بالکچین را در دستور کار خود قرار دهد».
در این گزارش همچنین آمده است که نخستین واکنش رسمی
بانک مرکزی به دادوســتدهای ارزهای دیجیتال توسط ناصر
حکیمی ،معاون فناوریهای نوین وقت این بانک اعالم شــد.
او دوم بهمنماه  ۱۳۹۶در یک نشســت خبری اظهار داشت:
«بانــک مرکزی توصیهای بــرای خرید یا نخریــدن ارزهای
دیجیتال ندارد ».او با تأکید بر اینکه شفافتر از این نمیتوانیم
درباره ارزهای دیجیتال چیزی بگوییم ،تصریح کرد« :بسیاری
از جاها فضای آزمایشگاهی برای بررسی اثرات این رمزارزها بر
سایر کسبوکارها ،فراهم کردهاند تا سیاستهای خود را بر آن
اساس تدوین کنند».

میزگردی درباره بیتکوین در ایران که میرود همچون بورس در ابتدای سال 1399
همهگیر شود

خانه ساتوشی کجاست؟

امیر حسین راد :خود را در مقاطعی به جای رگوالتور گذاشتیم و از دید رگوالتور به ریسکها و چالشهای این
حوزه نگریستیم تا برایشان راهکارهایی مشابه بقیه دنیا بیابیم و پیاده کنیم.

احسان قاضیزاده :مقایسه بازار کریپتو با یک بازار بورس کامال ًمحلی مثل بورس ایران به نظرم قیاس
معالفارق است.

یاشار راشدی :حاکمیت به این دلیل دغدغه دارد که تصور میکند هر مشکلی برای هر کس در بازار مالی رخ
دهد ،مسئول است.
حسین منتظر :اگر دولت همچنان خود را کنار بکشد و نسبت به رمزارزها رویکرد مقابله داشته باشد،
سرمایههای بسیار زیادی همچنان از کشور خارج میشوند.
شماره چهلوپنجم .اردیبهشت ماه 1400
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رگوالتوری باید نگاه حرفهای به
ارزهای دیجیتال داشته باشد
آرمان رحیمی
مدیر مارکتینگ فینیکس

ماهیت ارزهای دیجیتال تقریباً برای همه آشناست .فعاالن این حوزه بهخوبی
میدانند که این بازار در کنار رشد خوب ،سقوطهایی را نیز تجربه کرده است.
همین موضوع به آنها آگاهی داده تا بیشــتر مراقب سرمای ه خود باشند و آن
بخش از پولشان را وارد بازار کنند که توان ریسککردن روی آن را دارند و در
کوتاهمدت به آن نیازی ندارند.
عالو ه بر این مسئله باید به این نکته هم توجه داشت که تجرب ه بازار بورس یک
درس همیشگی به مردم داد تا هم ه سرمای ه خود را وارد هیچ بازاری نکنند.
پیچیدگی بازار ارزهای دیجیتال از بورس بیشــتر نیست؛ چراکه تحلیلهای
تکنیکال و فاندامنتال بســیاری در خصوص این بــازار و روندهای آن وجود
دارد و دیدی که نســبت به آن وجود دارد ،دیدی بهعنــوان یک دارایی قابل
سرمایهگذاری است؛ درســت مانند بازار بورس .بیشــتر پیچیدگی ارزهای
دیجیتال مربوط به مسائل فنی و زیرساختی اســت؛ بخشی که برای فعاالن
حوز ه سرمایهای اولویت اول نیست و نیازی به آموختن آن احساس نمیشود.
البته باید روی این نکته تأکید کرد که شناخت ارزهای دیجیتال جدید و بررسی
تواناییهای فنی آنها میتواند به فعالیت بهتر و کمخطرتر در بخش سرمایهای
این ارزها کمک شایانی کند .افرادی که میخواهند سرمایه خود را وارد بازار
ارزهای دیجیتال کنند ،نیازی ندارند بدانند این ارزها دقیقاً چطور کار میکنند،
اما آموختن کلیت کارکرد این ارزها چندان سخت به نظر نمیرسد.
بازار ارزهای دیجیتال فرازونشیبهای زیادی را پشت سر گذاشته و اخیرا ً این
فرازوفرودها چشمگیرتر از پیش هم شدهاند .اما در حالت کلی نمیتوانیم این
بازار را به بازار بورس تشبیه کنیم؛ چراکه این بازار از پشتوانهای استفاده نمیکند
که حباب باشد و نهادها و دولتها بتوانند آن را کنترل کنند .باال و پایینشدن
قیمت رمزارزها تحت نظارت هیچ ارگان و نهادی نیست ،اما در بازار بورس عکس
این اتفاق میافتد .به گفت ه بسیاری از فعاالن حوز ه بورس ،در ایران تصمیمات
ی سال گذشته باعث آسیب جدی به سرمای ه عمومی
شتابزده و غیرکارشناس 
در این بازار شــد .میتوان گفت چنین تصمیماتی در حوز ه ارزهای دیجیتال
وجود ندارند .البته این به معنی نبود ریسک در بازار ارزهای دیجیتال نیست.
ت این دو بازار رشد سریع و چشمگیر آنهاست .همین رشدهای سریع،
شباه 
افراد زیادی را به چنین بازارهایی جذب میکند .البته با شــناختی که مردم
نسبت به بازار ارزهای دیجیتال دارند ،آگاهانهتر عمل میکنند و سقوطهای
این بازار برای آنها موضوع غریبی نیســت و در آن بهدنبال مقصر نمیگردند؛
مســئلهای که پیش از این در برخی تنشهای مرتبط به سقوط بازار بورس
شاهد آن بودیم.
جهان در حال حاضر ارزهای دیجیتال را بهعنوان یک کاالی سرمایهای پذیرفته
و مردم بهدنبال سود بردن و حفظ ارزش سرمای ه خود از این بازار هستند .باید

گفت تا فراگیر شدن ارزهای دیجیتال زمان بیشتری نیاز است ،اما این ارزها در
آینده میتوانند جایگزین پول فیات شوند.
نکتهای که حتماً باید به آن اشاره شود ،لزوم آگاهیبخشی دقیق جامعه نسبت
به ارزهای دیجیتال است .ممکن است افرادی که تازه با این بازار آشنا میشوند،
بر خالف دیگرانی که پیش از آن در این حوزه فعالیت اقتصادی داشتهاند ،ندانند
که چطور میتوانند بهترین خروجی را داشته باشند .مهمتر از این ،ممکن است
ندانند که سقوطهای قیمت حاصل چه روندهایی هستند و چطور میتوان از
آنها به سالمت عبور کرد .این مأموریت صرافیهاست که مردم به آگاهی دقیقی
در خصوص رمزارزها برسند .بسیاری از آکادمیها هم تیمهای تحلیلی شکل
میدهند و میخواهند دیگران را در مسیر آگاهیبخشی آموزش دهند.
مهمترین دلیلی که فعالیت در حــوزه رمزارزها را مثبــت ارزیابی میکند،
شناسایی این بازار بهعنوان یک داینامیک اقتصادی است .چنین چیزی کمک
میکند تا حجم نقدینگی در بازارهای موازی جابهجا شود .ورود نقدینگی به
بازار ارزهای دیجیتال به کاهش تورم کمک میکند و پس از رشد بازار بورس،
نقدینگی به سمت آن حرکت میکند.
نکت ه مهمی که نباید فراموش کرد ،پویایی بازارهای مالی است که ممکن است
سودآور باشد یا گاهی معاملهگران را متحمل ضرر کند ،اما این سود و زیان بین
افراد تقسیم میشود.
میتوان گفت بزرگترین کمکی که رمزارزها به بازار ایران میکند ،جلوگیری از
تورمهای وحشتناک است و آن را جذب خود میکند .افراد با رشد سرمایهشان،
آن را وارد بازار کار میکنند و باعث توسعه و حیات اقتصادی میشوند.
ممنوعیت فعالیت چنین بازاری به صالح شرایط اقتصادی هیچ کشوری نیست.
باید شاخصهای تولید را بهبود بخشیم ،شــرایط بورس را اصالح و صنایع را
تقویت کنیم تا افراد به صنایع روی بیاورند و مســیر تولید را در پیش بگیرند؛
چراکه نتیج ه این رشد و فعالیتها ،توسع ه پایدار است .یکی از بازوهای مهم و
پرقدرت این بخش ،ارزهای دیجیتال است .این حوزه میتواند سدهایی مثل
تحریم را از سر راه توسع ه اقتصادی کشور بردارد و به فعاالن بخشهای دیگر
کمک کند تا بدون نگرانی از چنین مسائلی به فعالیتهای بینالمللی خود ادامه
دهند .ارزهای دیجیتال همچنین میتوانند نیروهای انسانی را داخل کشور
جمع و تقویت کنند؛ نیروی انســانی بدون تردید اولین نیاز هر کشوری برای
توسع ه بخشهای مختلف بهشمار میرود.
این فناوری نوظهور است و باید از بخش خصوصی ،صرافیهای فعال داخلی و
متخصصان حوزه کمک گرفت و با دید تخصصی عمل کرد؛ در غیر این صورت
ســرمایه مردم بهخطر خواهد افتاد .ممکن اســت آنها به سمت صرافیهای
خارجی بروند که نتیج ه آن میتواند بلوکهشــدن حســابها و سرمایه آنها
باشد .همچنین این پلتفرمها میتوانند به گسترش سایر فناوریهای مستقر
بر بستر بالکچین کمک کنند؛ فناوریهایی که میتوانند کشور را به یکی از
پیشگامان فناوریهای فوقپیشرفت ه نوین تبدیل کنند.
قوانین و مقرراتی که قرار است در خصوص ارزهای دیجیتال وضع شود ،باید
ال حرفهای باشد تا از خروج سرمای ه مردم جلوگیری کند و از ثمرات مثبت
کام ً
فعالیت صرافیها و این بازار بهرهمند شویم.

شماره چهلوپنجم .اردیبهشت ماه 1400
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نگاه کارشناس

غزل یگانگی

ازدیاد مبادالت در حوزه رمزارزها برای وضعیت اقتصادی امروز ما سودمند است یا مضر؟

هم ضروری ،هم پرخطر

ً
شاید واقعا رمزارزها و از جمله بیتکوین آخرین گزینه مردم ایران برای ذخیره ارزش و حفظ سرمایه آنها بعد از بحران بورس ایران در زمستان سال ۱۳۹۹و کاهش چشمگیر شاخص
کل باشد که با وجود ساختار غیررسمی شرایط خاص ایران در مبادالت بینالمللی و مهمتر از آن ممنوع اعالمشدن مبادالت رمزارزها توسط دولت و بانک مرکزی ،سرمایهگذاران به
این نتیجه رسیدهاند که سرمایهگذاری در بازار رمزارزها ،بهمراتب منفعت بیشتری برای آنها دارد که همگام با ترند جهانی به مبادله رمزارزها روی آوردهاند .با اینوجود ،چه در جهان
طبیعی است نسبت به چیزی که به آن علم و آگاهی نداریم ،احساس خطر کنیم .با در نظر گرفتن تمام اینها ،این سؤال
و چه در ایران بسیاری با سازوکار رمزارزها آشنایی ندارند و ً
مطرح میشود که ازدیاد فعالیت در حوزه رمزارزها (مشخصا در حوزه خریدوفروش و نه ماینینگ) به نفع اقتصاد کنونی ایران است یا به ضرر آن؟
در ادامه اظهارنظر برخی صاحبنظران این حوزه در خصوص تأثیرات گسترش مبادالت رمزارزها در اقتصاد کنونی ایران را میخوانید.
ک کردن صنعت
حفظ ارزش پول با کوچ 

حضور در دل یک بازار سیاه
کیوان جامهبزرگ  /معاون توسعه کسبوکار فناپ

این مسئله از دو منظر قابل بررسی است؛ یکی شرایط خاص ایران در مبادالت
بینالمللی و دومی ذات نابالغ و ناشناخته کریپتوها .از منظر نخست ،مادامی
که سیاست اقتصادی کشور در حوزه رمزارزها تدوین نشده و به تبع آن کاربری
رمزارزها در کشور ممنوع است ،خریدوفروش رمزارزها به لحاظ تأثیر اقتصادی
همانند موضوع خریدوفروش ارزهای بینالمللی و بازاری شبیه فارکس یا حتی
فعالیت در بازارهای سهام بینالمللی است .مگر اینکه حجم معامالت در این
حوزه بسیار بزرگتر شده و در نتیجه باعث خروج نقدینگی از بازار سرمایه سنتی و البته از کشور شود .عالوه بر
اینکه محدودیت مبادالت مالی بینالمللی ،ریسکهای متعددی را در این حوزه برای معاملهگران ایرانی ایجاد
ال ریسک مضاعفی بر معاملهگران ایرانی تحمیل
میکند ،ساختار غیرمتمرکز و غیررسمی این مبادالت عم ً
ال ایرانیان در هر معامله
میکند .خالصه مطلب آنکه تا زمانی که روابط مالی و تجاری ما با دنیا ،عادی نشود عم ً
بینالمللی ،گویی ریسک حضور در یک بازار سیاه را به جان میخرند.
از منظر دوم ،نوپدید بودن کریپتوها از دو جهت ریســک حضور در بازارش را بیشــتر میکند؛ نخست وجود
اصطالحاً نهنگهای این بازارها که میتوانند بهسادگی نوسانات بسیار بزرگی در بازار ایجاد کنند (این رفتار
برای بانکهای مرکزی کشورها بهراحتی میسر نیســت و تبعات متعدد مالی و اقتصادی دارد) و حتی عمده
ابزارهایی که برای تحلیل و پیشبینی بازارهای ســهام کاربرد دارد ،در اینجا فاقد کارکرد میشوند (مداخله
ایالن ماســک در ماههای گذشــته در بازار تنها یکی از رویدادهای اینچنین بوده که رسانهای شده و ما از آن
اطالع رسمی داریم).
دوم اینکه نابالغبودن فناوری ممکن است تغییرات بسیار ســریع و دگرگونسازی را در ارزش و کاربری آنها
ایجاد کند که مجددا ً ریســک آن متوجه معاملهگران خواهد بود (نظیر آنچه اخیــرا ً در خصوص هدرا هش
گراف گفته میشود) که آن هم در چارچوب معمول بازارهای مالی جهان الاقل مسبوق به سابقه نبوده است.
در نهایت به نظر من ،هــم از منظر اقتصاد کالن و هم اقتصاد خُ رد ،تا روشننشــدن شــرایط تعامالت مالی
بینالمللی ،گسترش این معامالت ،ریسکهای بسیار بزرگی را به معاملهگران تحمیل میکند و البته ریسک
بزرگ میتواند به توفیق یا شکست بزرگ هم منجر شود ،ولی ایکاش سیاستگذار و رگوالتور اجازه توسعه
رمزارزهای داخلی را الاقل برای کاهش ریسکهای بینالمللی صادر میکرد تا مثل همیشه وقتی خیلی دیر
شد ،کاسه چ ه کنم ،به دست نگیرد.

محمد صادقی  /معاون فناوری اطالعات بانک اقتصاد نوین

به تأثیر مبادالت رمزارزها در اقتصاد کنونی کشور ،از دو
منظر میتوان نگاه کرد؛ نگاه اول از دید حاکمیت و دولت
که در شرایط فعلی و تحریمهای بینالمللی و نوع روابط
با کشورها ،با مشــکالت زیادی در تجارت بینالمللی
مواجه است و نقلوانتقال مالی بر بستر استاندارد مانند
سوئیفت هم محدود و تقریباً ممکن نیست .از این منظر
خریدوفروش رمزارزها با هدف استفاده از آن برای تأمین کاالهای الزم و صادرات و واردات
خوب است.
منظر دوم ،استفاده افراد حقیقی و حقوقی خصوصی در این بازار است .با توجه به اینکه
بیشتر افراد با هدف سوداگری و کسب درآمد از خریدوفروش ،وارد این بازارها میشوند ،در
عمل برای حفظ ارزش پول خود و کسب درآمد کمریسکتر ،سرمایههای خود را از چرخه
بازارهای مالی کشور خارج میکنند و بهدلیل عدم وجود منابع مالی برای این بخشها،
باعث کوچکتر شدن صنعت و تولید میشوند .از طرفی درآمدهای حاصله حتی اگر به
دالر تبدیل شود نیز به کشور برنمیگردد.
مثل روز روشن
سهیل نیکزاد  /عضو انجمن بالکچین ایران

مبحث مبادالت رمزارزها در ایران یادآور داستان مردی
است که در میدان ســرخ مسکو اعالمیه سفید پخش
میکرد .وقتی از او پرســیدند چرا برگه سفید پخش
میکنی؟ پاسخ داد« :دیگر چیزی برای نوشتن نمانده
و همهچیز مثل روز روشن است».
حاال هم همهچیز روشــن است و تمام گفتنیها گفته
شده ،اما بهطور کلی مبادالت رمزارزها به نفع وضعیت اقتصادی ایران است.

عدم ثبات رمزارزها در جهان
عبدالحمید منصوری  /کارشناس فناوری اطالعات

 13سال از پیدایش نخستین رمزارز در دنیا میگذرد و اگر مبنای عمومیشدن آنها را سال  2013میالدی در نظر بگیریم ،تا امروز بیش از  6500رمزارز به وجود آمده است .در
ماه آوریل  ۲۰۰۳میالدی فقط هفت رمزارز در بازار وجود داشت و در مارس  ۲۰۲۱میالدی  ۴۴۸۱رمزارز وجود دارد ،البته  ۲۱۰۰رمزارز فعال نیستند ،یعنی نزدیک به  ۵۰درصد
آن .رشد تعداد رمزارزها در ماههای مختلف متفاوت بوده؛ از جمله در نوامبر  ۲۰۲۰میالدی در یک ماه کاهش  ۴۰۰عددی داشته و در ماه بعد همان سال ۱۶۴۸ ،عدد رشد کرده
است .تعداد رمزارزها در سال  ۲۰۱۳میالدی  ۸۱و در سال  ۲۰۱۴میالدی  ،۷۴۴در سال  ۲۰۱۵میالدی  ،۸۶۵در سال  ۲۰۱۶میالدی  ،۱۲۴۱در سال  ۲۰۱۷میالدی  ،۱۶۱۱در
سال  ۲۰۱۸میالدی  ،۲۶۴۵در سال  ۲۰۱۹میالدی  ۲۹۷۹و در سال  ۲۰۲۰میالدی  ۴۵۲۶بوده است .از نگاه ارزش ،رمزارزها دامنه نوسان زیادی دارند (بهخصوص بیتکوین
نخستین و باارزشترین آنها) .در بازار ،قیمت هر بیتکوین از سال  ۲۰۱۳میالدی تاکنون بین  94.88و  55950.75دالر آمریکا نوسان داشته است .مطالب ذکرشده داللت بر عدم
ثبات رمزارزها در دنیا دارد .البته برای کسی که پول مازاد دارد ،سرمایهگذاری با پذیرش ریسک ،فضای خوبی است.
ایراد دیگر رمزارزها محدودیت در مقابل خرجکردن آن است .امروزه حدود  ۱۶هزار پذیرنده بیتکوین وجود دارد و در مقابل  ۴۸میلیون ویزاکارت خیلی کم است .نکته مثبت رمزارزها این است که برای تبادل و
مصرف آن ،دولتها نقشی ندارند و یک رابطه فردبهفرد بر اساس آرای اجماع انجام میشود و باید آن را خرید یا استخراج کرد.
رمزارزها با استفاده از فناوری بالکچین و فناوری دفترکل توزیعشده امنیت زیادی دارند ،البته با ظهور رایانههای کوانتومی و پردازش کوانتومی در آینده نهچندان دور ،ما شاهد شکستن و کشف رمز این
ارزها خواهیم بود .با همه مطالب بیانشده ،برای اقتصاد ما فعالیت در این مورد یک الزام است و باید داراییهایی از این رمزارزها برای کشور به دست آورد که از سه طریق میسر است؛ خرید ،استخراج ،فروش
کاال و خدمات با رمزارزها .کالم آخر داشتن دارایی رمزارزی برای کشور ،چه تحریم باشیم و چه نباشیم ،برای اقتصاد کشور ضروری است .یادمان نرود حضور و فعالبودن در این حوزه باید با هوشمندی و
هوشیاری بسیار باشد.
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گزارش

محدث ه دهباشی

نگاهی به برخی سرویسها و فرایندهای مهم در صرافیهای ارز دیجیتال

صرافیهای معتبر رمزارز در ایران

در این گزارش به سراغ شش صرافی نوبیتکس ،اکسیر ،والکس ،کویننیک ،فینیکس و سیتکس رفتیم و عالوه
بر مروری کوتاه بر تاریخچه شکلگیری آنها ،به رمزارزهایی که در این صرافیها خریدوفروش میشود ،فرایندهای
احراز هویت و کارمزدی که بابت تراکنشها دریافت میکنند ،پرداختیم
دنیای رمزارزها با معرفی بیتکوین در سال  ۲۰۰۸شناخت ه شد
و ســال  13۹۲بود که اولین خبرها درباره بیتکوین در سایت
راه پرداخت منتشر شــد .آن زمان قیمت بیتکوین  ۱۰۰دالر
بود .در زمان نگارش این مطلب ،بیتکوین با قیمت بیش از ۶۳
ن عالقهمندی و
هزار دالری خریدوفروش میشود .از همان زما 
کنجکاوی درباره این مفهوم جدید در کشور بیشتر و بیشتر شد و
به همین خاطر برای آشنای بیشتر با این صنعت و محصوالتش،
اولین همایش بیتکوین ایران در ســال  13۹۶برگزار شــد .با
باال گرفتن تب بیتکوین و هیجاناتی که نســبت به این فضای
جدید و کمی مبهم وجود داشت ،صرافیهای مختلفی در کشور
راهاندازی شدند تا با توجه به تحریمها و مشکالتی که برای کار
کردن با صرافیهای خارجی وجود داشت ،امکان خریدوفروش
بیتکوین و دیگــر رمزارزها را برای دارنــدگان و عالقهمندان
فراهم کنند .از آنجاییکه رمزارزها بهعنوان ابزاری مناسب برای
دور زدن تحریمها در دنیا شناخته شده بودند و در جایی مانند
ایران بهشدت کاربردی محسوب میشدند ،اقبال خوبی نصیب
صرافیهای رمزارز در کشور شد.
ن که موضوع بیتکویــن و بهطور کلی رمزارزها در
از همان زما 
کشور جدی شد و فعالیت در این حوزه گستردهتر میشد ،پای
مسائل رگوالتوری هم به میان آمد و اتفاقات مختلفی را رقم زد.
ماینینگ و رمزارزها جزء صنایعی در کشور بودند که واقعاً مسیر
پرپیچوخمی را برای مشخصشدن تکلیفشان طی کردند و البته
هنوز هم سرانجام مشخصی ندارد.
بر اساس جدیدترین نظرسنجی انجامشده با حضور کارشناسان
و فعاالن بازارهای مالی ،کمترین و بیشــترین قیمتی که برای
بیتکوین تا پایان شهریورماه  ۱۴۰۰پیشبینی شده ،بهترتیب
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یک میلیارد تومان و شش میلیارد تومان است .همچنین بسیاری
از کارشناســان ،حوزه ارزهای دیجیتال را بازار مناســبی برای
سرمایهگذاری تا شهریورماه  ۱۴۰۰معرفی کردهاند .با توجه به
اینکه طی چند ماه گذشــته ارزش معامالت در بازار کریپتو از
ارزش معامالت بورس باالتر رفت و گفته میشــود در چند ماه
اخیر مجموعاً حدود یک میلیارد دالر بیتکوین توسط ایرانیان
خریداری شده ،این صنعت ،مانند دیگر نقاط دنیا ،جایگاه جدی
در ایران دارد.
در پاییز سال  13۹۸که اتفاقات و خبرها در حوزه ماینینگ و
رمزارز و بهدنبال آن فعالیت صرافیهای این حوزه داغ بود ،در
گزارشی در پایگاه خبری راه پرداخت به مهمترین مالکهای
انتخاب بهترین صرافی رمزارز ایرانی اشــاره شــد .مدیریت
و ســابقه کار ،تعداد ارزهای رمزنگاریشــده که پشــتیبانی
میشــود ،امنیت و احراز هویت ،پشــتیبانی و خدمات پس از
فروش و توانایی فنی و تیــم اجرایی جزء مهمترین مالکهای
عنوانشده بود.
یک سال بعد ،کوین ایران گزارش تحقیقاتی از صرافیهای رمزارز
ایرانی انجام داد و کیفیت آنها را در ابعاد مختلف مورد بررســی
قرار داد .بر اســاس گزارش کوین ایران و هفت مشخصه اصلی
«قانونمداری»« ،امنیت»« ،ارائه مناسب اطالعات»« ،کیفیت
بازار»« ،نظارت بر معامالت»« ،سرمایهگذاران» و «کیفیت تیم
اجرایی» که در این ارزیابی در نظر گرفته شده بود ،صرافیهای
نوبیتکس ،اکسیر و والکس بهترتیب توانستند بیشترین امتیازات
را به دســت آورند .در این گزارش میخواهیم عالوه بر این سه
صرافی با سه صرافی کویننیک ،فینیکس و سیتکس نیز بیشتر
آشنا شویم.
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نوبیتکس

نوبیتکس خودش را اولین بازار مبادله
ارزهای دیجیتال با پول رایج ایرانی
در دنیا معرفی میکند .نام نوبیتکس
از ترکیب ســه واژه «نو» به معنای
جدید« ،بیتکوین» و «اکسچنج»
به معنای مبادله ساخته شده است.
نوبیتکس با هدف رفع نیاز کاربران ایرانی برای مبادله داراییهای
دیجیتال در تابستان  1396و توسط امیرحسین راد و علی آقامیر
شــکل گرفت .پس از تحقیقات اولیه و سنجش میزان نیاز بازار
ایران به چنین محصولی ،هسته اولیه تیم در باشگاه کارآفرینی
تیوان مستقر شد و توانست اولین نسخه بازار را در زمستان 1396
رونمایی کند .در حال حاضر امیرحسین راد ،مدیرعامل صرافی
نوبیتکس است.
در حال حاضر این صرافی بیش از  ۶۰۰هــزار کاربر فعال دارد
و تعداد معامالت انجامشــده در آن بیش از  5.5میلیون معامله
است .این کسبوکار بهعنوان استارتآپ منتخب از سوی اتاق
بازرگانی و صنایع و معادن در نمایشگاه جیتکس  ۲۰۱۸حضور
داشت .نوبیتکس نخســتین پلتفرم یا بازار مبادله رمزارزها در
ایران است که با حذف واســطهها ،فضایی رقابتی برای تعیین
قیمت این نوع داراییها فراهــم میکند .همچنین نوبیتکس با
فراهمکردن امکاناتی مانند برداشت  /واریز خودکار ،امکان مبادله
 ۲۴ساعته و رابط برنامهنویســی ،یک زیرساخت اساسی برای
استارتآپهای حوزه بالکچین و خدماتی همچون نقلوانتقال
بینالمللی از طریق رمزارزها محسوب میشود .یکی از امکانات
جالب نوبیتکس ،بخش دعوت از دوستان است و شما میتوانید با

راهنمای سرمایهگذاری

پروندهای از مجله بارونز برای
راهنمای سرمایهگذاری
در بیتکوین
ترجمه :محسن محمودی

شیرجه در

امواج بیتکوین

در مورد اینکه بیتکوین چیست ،شک و تردید دارید و نمیدانید که آیا شما باید آن را داشته باشید یا نه ،اما
ً
اصال تنها نیستید .بیتکوین و سایر ارزهای رمزنگاریشده را نمیتوان بهصورت مستقیم درک کرد؛ چراکه
آنهاازیکانبارذخیرهدیجیتال«استخراج»میشوندوازطریقیکشبکهرایانهایغیرمتمرکزبهنامبالکچین
به گردش درمیآیند .مجله بارونز در بخش «راهنمای ثروت» که حاصل تالشهای گروه مدیریت ثروت و
داراییاینمجلهاست،باتوجهبهاینپیچیدگیهایبیتکوینازیکسووهمچنیناقبالیکهبهاینبازارشده
است از سوی دیگر ،در آخرین شماره ،بخش راهنمای سرمایهگذاری خود را به تحلیل بیتکوین اختصاص
داده است .دبیر این مجموعه میگوید« :هدف ما این است که اطالعات الزم برای درک درست از بازارها ،ردیابی
روندهای نوظهور اقتصادی و زمینههای سرمایهگذاری و برقراری ارتباط بهتر با مخاطبان را فراهم کنیم».

شماره چهلوپنجم .اردیبهشت ماه 1400
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گزارش

«آدام پیور»  /مترجم :محمد رهبان

آیا بیتکوین غولی
شکستناپذیر است؟
«این بار فقط توده مردم نیستند که باعث افزایش قیمت رمزارزها شدهاند .اکنون
مؤسسات مالی ،سوخت قابلتوجهی برای موشک بیتکوین فراهم کردهاند».
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گزارش

درســت قبل از ترکیدن آخرین حباب بیتکوین ،حــدودا ً همان زمانی که
پاریس هیلتون معروف« ،توکن دیجیتالی» خود را صادر کرد و آرمانگرایان و
آماتورها در سراسر جهان هنوز در فکر دور زدن والاستریت ،بانکهای مرکزی
و میلیاردرهــای قدیمی بودند (که با پول هنگفتشــان وارد عرصه ارزهای
دیجیتالی شده بودند)« ،مایک نووگرتز» ( )Mike Novogratzدر حال اتمام
سخنرانی در یک همایش رمزارزها در شهر نیویورک بود.
نووگرتز ،از مدیران سابق «گلدمن ساکس» است که طرفدار بیتکوین شد.
ال بسیاری از این سخنرانیها را معموالً برای مخاطبان مالی ایراد کرده
او قب ً
بود .با این حال ،این بار اکثر مخاطبانش متولدان نســل هزاره بودند و مانند
خوانندهای معروف از او استقبال کردند.
وی میگوید« :بهمعنای واقعی کلمه؛ عکس ،عکس ،عکس .همه میخواستند
سلفی بگیرند .دختری باال آمد و با دستانی لرزان گفت« :میتوانید این را امضا
کنید؟» واقعاً عجیب بود».
«بنابراین فروش بیتکوینهایم را آغاز کردم».
حرکتی هوشمندانه بود .تا سال  ،2019قیمت بیتکوین ،این ارز دیجیتالِ
مشهور به نوســان زیاد ،به کمتر از چهار هزار دالر
کاهش یافته بود ،اما در ماههای اخیر ،یکبار دیگر
مسیر صعودی شیبداری را آغاز کرده است .این
قیمت از  11هزار دالر در سپتامبر به  24هزار دالر
در دسامبر افزایش یافت ،در ژانویه از مرز  40هزار
دالر عبور کرد و در ماه مارس به  61هزار دالر رسید
(بیش از ســهبرابر باالترین قیمت خود در ســال
 2017و  19برابــر کمترین قیمت خود در ســال
 )2019و به همین دلیل تــرس از حباب دیگری
افزایش یافته بود.
اما این بار ،اوضاع حداقل از یک نظر ،متفاوت است؛
این بار فقط توده مردم نیســتند که باعث افزایش
قیمت رمزارزها شــدهاند .اکنون مؤسسات مالی،
ســوخت قابلتوجهی برای موشــک بیتکوین
فراهم کردهاند.
در حال حاضر نرخ بهره حدود صفر است ،دولتها
با هدف تحریک اقتصاد تریلیونها دالر بدهی برای
خودشان به وجود آوردهاند و ارزش سهام شرکتها بهحدی باال رفته که از دید
سرمایهگذاران خندهدار است .با توجه به تمام این شرایط ،مدیران سازمانها
و سرمایهگذاران نهادی ،بهشــدت بهدنبال پیدا کردن راهکاری برای حفظ
ارزش پولشان هستند .در ماه فوریه ،سرمایهگذاران بزرگ (از جمله «ایالن
ماسک» ،رئیس تسال؛  ،Blackrockبزرگترین شرکت مدیریت مالی جهان و
همچنین قدرتهای بانکی گلدمن ساکس و مورگان استنلی) از برنامههایی
برای خریدوفروش بیتکوین و سرمایهگذاری آن به نیابت از برخی مشتریان
پرده برداشتند.
«دان شــولمن» ،مدیرعامل پیپال ،در ماه دســامبر اعالم کرد که کاربران
آمریکایی این شــرکت امکان خرید ،فروش و نگهداری رمزارزها را خواهند
داشت و پس از این اعالمیه ،ویزا و مســترکارت اظهار کردند که قصد دارند
رمزارزها را به شبکههای پرداخت خود اضافه کنند« .مارک کوبان» میلیاردر
نیز از بیتکوین حمایت کرده است.
هنوز مشخص نیست که ورود پول هوشمند به بازار بیتکوین و سایر رمزارزها
چه تبعات بلندمدتی برای این بازارها (و آینده طال و اشکال سنتی پول دولتی)
دارد و بحثهای زیادی در این زمینه در حال انجام است.
سیاســتگذاران و اقتصاددانانی مانند «چارلی مونگر» از شــرکت برکشایر
هاتاوی و «ژانت یلــن» ،وزیر خزانهداری آتی ،در مــورد آثار بیثباتکننده
ترکیدن دوبــاره حباب بیتکویــن هشــدار دادهاند کــه میتواند ثروت
ســرمایهگذاران عادی را به باد دهــد (ارزش بازار بیتکویــن حدود 1.78
تریلیون دالر اســت) .صاحبنظران حوزه سیاست از حبابهای قبلی مانند
جنون «گل الله هلندی» قرن هفدهم ،سابقه خراب رمزارزها که ابزاری برای
پولشــویی بودهاند ،نام میبرند .آنها از میزان انرژیای که شبکه بیتکوین
مصرف میکند ،انتقاد میکنند و میگویند نباید برای نگهداری یک شبکه
10هزار نودی و ثبــت معامالت مرتبط با  18.7میلیــون بیتکوین ،چنین
حجمی از انرژی مصرف کرد.
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ال رضایتبخش
حتی اگر این ترسها محقق نشوند ،عکس این وضعیت نیز کام ً
نیســت .اگر بیتکوین بهعنوان یک ارز مســتقل ،رگولهنشــده و خارج از
دسترسی دولتهای محلی و بانکهای مرکزی ،به رشــد خود ادامه دهد،
نظم مالی دنیا را مختل میکنــد و دولتها دیگر نخواهند توانســت برای
تقویت اقتصاد خود روند عرضه پول ملیشان را تغییر دهند .پذیرش بانکها
و سرمایهگذاران بزرگ میتواند عواقب بالقوه عمیقی ،چه خوب ،چه بد ،برای
آینده پول و بانکداری داشته باشــد .به همین دلیل است که رگوالتورهای
ایاالت متحده اخیرا ً مجموعهای از الزامات افشای جدید و سختگیرانه را برای
نهادهای فروش رمزارزها پیشنهاد دادهاند ،دولت چین آزمایش پول دیجیتال
ویژه خود را آغاز کــرد و در ماه مارس ،قانونگذاران هند از ســرمایهگذاران
خواستند داراییهای خود در رمزارزها مانند بیتکوین را ظرف مدت شش
ماه به پول نقد تبدیل کنند ،در غیر این صورت مالکیت آنها جرم محســوب
میشود.
با این حال حامیان رمزارزها مانند نووگرتــز میگویند که برای ایراد گرفتن
از بیتکوین دیر شــده و این رمزارزها به رشــد خود ادامه خواهد داد .وی
میگوید 75« :درصد از ثروت جهان متعلق به افراد
 50تا 85ساله است که محصوالت سرمایهگذاری
نقشآفرینان جریان اصلی را میخرند .رشد کریپتو
تاکنون بیش از همه به جوانان وابســته بوده ،اما
میخواهیم این لوله غولپیکــر را به ثروت جهان
متصل کنیم».
همــه اینچنین مطمئن نیســتند .گزارش اخیر
سیتیگروپ حاکی از آن اســت که دنیای مالی
اکنون بین دو آینده احتمالی قرار دارد .تحلیلگران
سیتیگروپ میگویند« :بیتکوین در نقطه اوج
پذیرش جریــان اصلی یا انفجــار فرضی متعادل
میشود و پیشرفتها به احتمال زیاد بهزودی ثابت
خواهد شد».
به عبارت دیگر ،ســال  ،۲۰۲۱مهمترین سال در
تاریخ رنگارنگ 13ســاله بیتکوین خواهد بود.
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موج اول
آخرین حباب بیتکوین در سال،2017
پدیدهای محبوب بود .سرمایهگذاران بزرگ در
اکثر موارد در حاشیه بودند .سمت چپ :پاریس
هیلتون؛ پایین :معاملهگران در بورس اوراق
بهادار نیویورک؛ راست :مایکل نووگرتز از اولین
حامیانبیتکوین.

کریپتو برای تازهواردان
هنوز با مقدمات بیتکوین و سایررمزارزها آشنا نیستید؟ «هنک گیلمن» ،سرپرست تحریریه نیوزویک در
گفتوگو با «دن رابرتس» ،سرویراستار وبسایت کریپتوکارنسی  Decryptاطالعات جامعی در این زمینه
جمعآوری کرده است.
میتوانید رمزارزها را ساده و سرراست تشریح کنید،
انگار میخواهید برای پدربزرگتان توضیح بدهید؟

رمزارزها بر خالف ارزهــای معمولی دارایی دیجیتال
هســتند .نمیتوانید بیتکوینها را لمس کنید یا در
دســتتان نگه دارید ،اما وقتی به حساب بانکداری
آنالینتان وارد میشــوید ،میتوانید موجودیتان
را ببینید و اعتماد کنید که وجــود دارند .میتوانید
مقداری شمش طال داشــته باشید؛ بدون اینکه هرگز
آن شــمشها را دیده یا لمس کرده باشید .به جهانی
وارد میشویم که در آن بخش فزایندهای از اقالمی که
ارزشمند میدانیم ،ممکن است فقط دیجیتال باشند و
همچنان ارزش داشته باشند .سرعت ،حریم خصوصی
و دردسر کمتر ،شــماری از جذابیتهای داراییهای
کریپتو هستند .در انتقال پول بهصورت مرسوم ممکن
اســت تصفیه تا چند روز طول بکشد و چنین چیزی
در سال  2021پذیرفتنی نیست .تراکنشهای کریپتو
در دفترکل عمومی و تغییرناپذیری ثبت میشوند که
همه میتوانند آن را مشاهده کنند و میتوانید واسطه
(برای مثال بانک) را که کارمزد میگیرد و فرایند را کُند
میکند ،حذف کنید.
سرمایهگذاران جدید در خرید بیتکوین که اکنون
بسیار همهگیر شده ،چطور باید عمل کنند؟

فقط میزانی از سرمایهتان را به بیتکوین وارد کنید که
از دست دادنش دغدغهای برای شما ایجاد نمیکند.
برخی افرادی که شغلشــان ســرمایهگذاری است
و طرفدار کریپتو شــدهاند ،با تنها دو تا پنج درصد
پورتفولیو شروع کردهاند .کریپتو در حال تبدیلشدن
به طبقه دارایی استاندارد دیگری در پورتفولیوها مانند
سهام ،اوراق قرضه ،فلزات و صندوقهای  ETFاست.
افراد تازهوارد برای خرید کریپتو باید به کجا مراجعه
کنند؟

صرافیهای کریپتوی مختلفــی وجود دارند که افراد
میتوانند اســتفاده کنند ،اما کوینبیس با موفقیت
خودش را بهعنوان مقصد افراد تــازهوارد در ایاالت
متحده تثبیت کرده اســت .حساب میسازید ،احراز
هویت میشــوید و مقداری کریپتــو میخرید .از
صرافیهای کریپتوی شناختهشده دیگر میتوان به
 Gemini، Kraken، Binanceو  Bitstampاشــاره
کرد .از طریق رابینهود ،اسکوئر و پیپال هم میتوانید
بیتکوین بخرید ،بنابراین بسیاری از افراد تازهوارد ،اگر
از این موضوع آگاه باشند ،این شرکتها را قابل اعتماد

بدانند و نزد آنها حســاب داشته باشــند ،احتماالً از
خدمات این شرکتها در این زمینه استفاده میکنند.
آیا باید نگران ایجاد حباب در این بازار باشیم؟

در انتهای سال  2017که بیتکوین به قیمت  20هزار
دالر رسید و بعد در فوریه  2018که  65درصد سقوط
کرد ،به نظر میرسید حبابی بوده که ترکیده است .اما
اکنون قیمت بیتکوین حدود  59هزار دالر است .آیا
ممکن است بیتکوین یا سایررمزارزهای برتر دوباره
سقوط کنند؟ قطعاً .اما تب کنونی فقط به نوسان قیمت
ربط ندارد ،میبینیم که شرکتهای سهامی عام بزرگ
در حال پذیرش کریپتو بهعنوان ابزار پرداخت و ایجاد
واحدهای کریپتو و بالکچین هستند .در حقیقت صنعت
در حال رشد و رسیدن به بلوغی را میبینیم که ماندگار
خواهد بود.
آیا نهادی این بازار را رگوله میکند یا هیچ قانونی بر
آن حاکم نیست؟

کمیســیون بورس و اوراق بهادار با شرکتهایی که
توکنهایی را عرضه کردند و بــدون هیچ محصولی
میلیونها دالر بهدست آوردند ،برخورد شدیدی کرد؛
اداره خدمات درآمد داخلی بهتازگی از افراد خواسته
است سودهای ناشــی از کریپتو را در اظهارنامههای
مالیاتی اعالم کنند؛ کمیســیون معامالت آتی کاال،
بیتکوین را کاال اعالم کرده و در نتیجه آن را در حوزه
اختیارات خودش میداند .بســیاری از سازمانهای
دولتی مختلف میخواهند در رگولیشن کریپتو نقش
فعالی داشته باشند؛ در نتیجه قوانین بیشتری در راه
هستند .با این حال پرسش شما اغلب در قالب ساده
«آیا کریپتوی من تحت بیمه شرکت بیمه سپرده فدرال
است؟» پرسیده میشد که پاسخ آن خیر است.
چه گزینههای جایگزینی برای بیتکوین وجود دارد
و چقدر امکان موفقیت دارند؟

بستگی دارد منظورتان جایگزینی برای سرمایهگذاری
باشد یا فناوری برای ســاخت اپلیکیشن .بیتکوین
اولین و برای تازهواردانی که میخواهند با مقدار کمی به
این حوزه وارد شوند ،امنترین رمزارزهاست .اما اتریوم
که در سال  2015عرضه شد ،بالکچینی است که بهطور
ویژه برای قراردادهای هوشمند طراحی شده و انواع
گوناگونی از پروژهها و اپلیکیشنهای هیجانانگیز بر
بستر آن ساخته میشوند .بنابراین حامیان اتریوم به
شــما میگویند اتر ،بالکچین بهتری است و اگر قبول

کنید ،مقداری «اتر» (توکن شبکه اتریوم) را میخرید.
در ســال  2011باید منتظر چه روندهایی در حوزه
کریپتو باشیم؟

در حال حاضر اقالم کلکســیونی کریپتو (کارتهای
بازی دیجیتال یا کلیپهای ویدئویی دیجیتال گلچین
مسابقات ورزشی و اجراهای موسیقی) خیلی پرطرفدار
شدهاند .بازار هنر کریپتو نیز بهسرعت در حال تکامل
است ،اما بعد از اینکه پیپال و تســا اعالم کردند به
مشتریان اجازه خواهند داد با کریپتو پرداخت انجام
دهند ،عالقهمندم ببینم شــرکتهای دیگری هم این
ال کســی از این گزینه
گزینه را ارائه میدهند و آیا اص ً
اســتفاده میکند یا خیر .در حال حاضــر با توجه به
روند صعودی قیمت رمزارزهــا ،هیچکس نمیخواهد
آنها را خــرج کند ،همه میخواهنــد از آنها بهعنوان
سرمایهگذاری نگهداری کنند.
فکــر میکنید چــرا شــرکتها کریپتــو را به
خزانههایشان اضافه میکنند؟

ال نوسانگیری کوتاهمدتی برای تقویت
فکر میکنم فع ً
خزانه و در نتیجه سهامشان است .تسال در اولین ماه
بعد از خرید بیتکوین در ماه ژانویه ،یک میلیارد دالر
سود کسب کرد؛ مبلغی که بیشتر از سود کل سال 2020
این شــرکت از فروش خودرو بود .اما اینکه شرکتها
بیتکوین را برای نوســانگیری به خزانههایشــان
اضافه میکنند ،با همه نوآور یها و تولید محصوالت
هیجانانگیز جاری در دنیای کریپتو متفاوت است.

آیا فروشــندگان واقع ًا رمزارزها را قبول میکنند؟
آیا کارت اعتباری مبتنی بر کرپیتویی وجود دارد؟

در واقع اتفاقی که در مورد کارتهای باشگاه مشتریان
بیتکوینی افتاده ،بسیار جالب است .ویزا و مسترکارت
تقریب ًا در سکوت خبری با چند کارت اعتباری و بدهی
موافقت کردهاند که به کاربران بهجای پاداشهایی مثل
اعتبار پرواز یا سایر مزایا ،بیتکوین میدهند .همچنین
شاهد رشد افزونههای پاداش خرید بیتکوین هستیم
که به افراد کریپتو جایزه میدهند .در مورد پرداخت با
کریپتو ،راهکارهای جایگزین متنوعی برای «پرداخت با
کریپتو» در آمازون و سایر فروشندگان مطرح وجود دارد.
بهعنوان مثال میتوان با کریپتو کارت هدیه خرید و بعد
با کارت هدیه خرید کرد ،اما فکر نمیکنم در حال حاضر
افراد زیادی مایل به خرجکردن کریپتوهایشان باشند.
میخواهند آنها را نگه دارند.
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نکات مثبت و منفی
سرمایهگذاری روی
رمزارزها

بهتازگی برای اولینبار قیمت بیتکوین به بیش از  60هزار دالر رسیده و همین باعث شده بحث
و گفتوگوهای زیادی پیرامون معروفترین رمزارز (بیتکوین) صورت بگیرد.
افزایش بیسابقه قیمت بیتکوین در ماههای اخیر بسیاری از سرمایهگذاران نسل هزاره را فریب
داده است .رؤیای آنها این است که سریع به سود برسند ،به همین خاطر به لطف اپلیکیشنهای
موبایلی مانند کوینبیس بهراحتی بیتکوین را خریداری میکنند.
با این حال ،نیروی قوی احساسات و روانشناسی ،ســرمایهگذاران قدیمی و باتجربهتر را نیز
تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از آنها احساس میکنند اگر اکنون بیتکوین نخرند ،این فرصت
سرمایهگذاری را از دست میدهند.
تعداد افرادی که میپرسند آیا باید پولشان را روی بیتکوین سرمایهگذاری کنند ،روزبهروز
افزایش مییابد ،بنابراین مجله شرز نکات مثبت و منفی سرمایهگذاری روی رمزارزها را در این
مقاله توضیح داده است.

نوسان قابل قبول
تحقیقات انجامشده در این صنعت نشان میدهند با وجود نوسان شدید بازارها 54 ،درصد از
سرمایهگذاران از خرید بیتکوین منصرف نمیشوند« .جولیون الیارد هورسفال» ،مدیر اجرایی
«توتم افآی» (پلتفرم پیشبینی رمزارزها) میگوید« :از نظر تاریخی ،ماه مارس دوره بسیار
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پرنوسانی در بازار رمزارزها محسوب میشود».
در مارس  ،2019قیمت بیتکوین  28.9درصد کاهش داشــت و در مارس  2018نیز 39.9
درصد کاهش یافت ،اما در همه موارد قیمت این رمزارز بهسرعت بازگشت داشت .اصالحاتی
که در ماه مارس اتفاق میافتند ،معموالً با صعودهای طوالنیمدت همراه هستند و اغلب به اوج
قیمت میرسند.
هرچه سرمایهگذاران سرمای ه بیشتری وارد بازار کردند ،ارزش سهام شرکتهایی که فعالیتهای
مرتبط با بیتکوین را انجام میدادند نیز بهصورت قابل توجهی افزایش یافت .برای نمونه ،شرکت
«آرگو بالکچین» که استخراجکننده بیتکوین است ،سهامش در پلتفرمهای سرمایهگذاری
انگلستان محبوبیت زیادی پیدا کرد و قیمت سهامش در  17فوریه از  33پنس به  284پنس
رسید.
همچنین صندوق  UCITSبالکچین جهانی نیز تحت مدیریت «الوود اینوسکو» ( )BCHSوجود
دارد .این صندوق مستقیماً روی بیتکوین سرمایهگذاری نمیکند ،اما سهام شرکتهایی را
خریداری کرده که از فناوری بالکچین اســتفاده میکنند یا این فناوری را توســعه میدهند
(فناوری بالکچین زیربنای بیتکوین است).
این صندوق قابل معامله در سال  2019راهاندازی شده؛ بنابراین سابقه عملکردش زیاد نیست.
با این حال ،بر اساس اطالعات مورنینگاستار ،این صندوق قابل معامله در سال منتهی به پنج
مارس  ،2021بیش از  131درصد رشد کرده است.

حسین مرادی ،بنیانگذار سامانه امن معامالت آنالین،
تضمینچی ،در گفتوگو با عصر تراکنش از ضرورت
همکاری و تفاهم میگوید:

چراغی برای همسایه
روشنایی برای خود

ترجیحمان این است که بودجه و انرژی خود را
به جای جنگیدن ،صرف فرهنگسازی و رقابت
مسالمتآمیز با دیگر رقبا و پلتفرمها کنیم

شماره چهلوپنجم .اردیبهشت ماه 1400
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گفتوگوی ماه

م
معاملــه در جهــان مــدرن کــه حجــم و قــوارهاش
تصورناشــدنی اســت ،امنیت و اطمینان میخواهد.
ممکنها و ناشدنیها بسیارند .از گوشهای از جهان ولو
با مختصاتی ناشناخته ،روی دکمهای کلیک میشود و
معاملهایدرشتانجاممیگیرد.مابههمراهخواستها
و نیازهایمان به فناوری چنگ زدهایم .در دست و جیب
و در کنار تختمان انواع وسایل و ابزارهای الکترونیکی
و فناورانــه وجود دارنــد ،اما همچنــان دلمان قرص
نیســت و نمیدانیم که چطور و چگونــه باید اعتماد
کنیم .گیر و گره اصلی فناوری همیــن نبود اعتماد و
تضمین است .ریشــهاش در هر چه باشــد و فارغ از
ی نمیتوان از پس
درستی یا نادرستیاش ،به این راحت 
ذات شکگرایانه و سختگیرانه بشــر برآمد .اعتماد،
یکی از بزرگترین معماهای تاریخ است .در جهانی که
اغلب معامالت از راه دور و بر بســترهای آنالین انجام
میشوند ،ضمانت و اطمینانبخشی ،اهمیتی کمتر
از خود معامله ندارد .باوجــود بیاطمینانی نهفته در
منطق و سازوکارهای فناورانه ،از این قابلیتها برای حل
بخشی از چالشهای مربوط به معامالت آنالین کمک
گرفته شده است .در چند سال گذشته کسبوکارهای
بسیار کمی در کشــور راه افتادهاند که تمرکزشان بر
ایجاد فضای امن برای معامالت بوده است .یکی از این
شــرکتها که اخیراً در این خصوص تأســیس شده،
تضمینچیاستکهدردورانهمهگیریویروسکرونا
شروع به کار کرده است.
تضمینچــی در حقیقــت ســامانه امــن معامالت
آنالین است که بستری مطمئن برای ایجاد اطمینان
خاطر حداکثــری میان خریــداران و فروشــندگان را
فراهم میکند .این کســبوکار نوآورانه با ایمنسازی
تراکنشها و معامالت آنالین و حذف ریسک از دست
رفتن سرمای ه خریدار و مواردی مانند تحویل بهموقع
کاال یا خدمات و ضمانت پرداخت وجه به فروشنده ،این
اطمینان را در طرفین ایجاد میکند که معامله خود را
با خیال راحت انجام دهند .آسایش خاطر مردم برای
قانعشــدن به انجام معامالت آنالیــن ،تمام آن چیزی
است که تیم تضمینچی دنبال میکند.

ایدهای نو در نظام پرداخت

ایده و داستان شکلگیری تضمینچی آنطور که بنیانگذار آن
توجوی
میگوید ،ساده و بر اساس تجربهای شخصی است؛ جس 
خریدار برای یک قطعه گرانقیمت و ریســک اعتماد فروشنده و
خریدار به یکدیگر .حسین مرادی میگوید« :اواخر سال گذشته
به بیماری کووید  19مبتال شده بودم و کاری بهجز قرنطینهشدن
توجوی خرید قطعهای برای
نداشتم .در همین دوران در جســ 
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خودرویم بودم که بهطور اتفاقی در شبکه اجتماعی اینستاگرام
آن را پیدا کردم .یک هموطن در شیراز آگهی کرده بود که قطعه
را بفروشــد که قیمت آن  50میلیون تومان بــود و بنابراین نه او
میتوانست برای فروش کاال به من اطمینان کند و نه من اطمینان
داشتم که وجه را واریز کنم .به هر حال چون قطعه را میخواستم،
ناچار شدم به واســطه یکی از دوســتانم در همان شهر ،قطعه را
خریداری کنم ».در بسیاری از مواقع با اینکه فروشنده و خریدار
هدف مشــترکی دارند و هر کدام میخواهند نیاز خود را برطرف
کنند ،اما به معضل تضمین و اعتماد متقابل برمیخورند .چیزی
که مرادی معتقد است یک نقص و ایراد در ساختار تجارت آنالین
کشور است که بهویژه با شیوع ویروس کرونا بیشتر نمایان شده
است« :در ایام شیوع ویروس کرونا مردم بهدلیل محدودیتهایی
که درباره حضور در فضای عمومی و محیط بیرونی وضع شــده
بود ،به شبکههای اجتماعی پناه بردند .حتی کار به جایی رسید
که سوپرمارکتها هم در شبکه اینســتاگرام فعالیت میکردند.
متوجه شدم در کشورمان هیچ بستری برای پرداخت امن نداریم.
سالهاست ســبک زندگی عوض شــده و مردم در شبکههای
اجتماعی عضویت دارند ،اما در روزهای همهگیری مشخص شد
هر کسی کسبوکار خود را بر بســتر آنالین عرضه نکرده ،ضرر و
زیانهای سنگینتری را متحمل شده است .در یک سال و اندی
گذشته ،بسیاری از کســبوکارها از بین رفتهاند و در مقابل هم
کسبوکارهای جدیدی شــکل گرفتهاند ».مرادی درباره مدل
کســبوکاری تضمینچی نیز چنین توضیح میدهد« :جنس
فعالیت ما پیدا کردن راهکارهای امن برای معامالت اســت .هر
جایی که بحث فضای پرداخت آنالین مطرح است ،دائم ذهنمان
درگیر میشــود که چرا ما حضور نداریم و چرا بــرای آن فکری
نشده است .با تیم تحقیق و توسعه مجموعه مشورت کردیم .مدل
کسبوکاریمان چندان عجیب نیســت و ما نیز چرخی را از نو
اختراع نکردهایم« .پیپال» ( )PayPalبزرگترین شرکتی است
که در دنیا همین کار را انجام میدهد و فعالیتهای مشخصی دارد.
گرچه این شرکت در ایران فعالیت ندارد ،ولی ما تقریباً از همین
الگو استفاده کردهایم .بنابراین باید گفت نیازی را در کشور احساس
کردیم که راهکاری برای آن وجود نداشت .تضمینچی به همین
سادگی شکل گرفت».

مسیری که دیگران هموار کردند

مرادی و همکاران او چند ســالی اســت که فعالیت استارتآپی
در حــوزه فینتــک و سیســتمهای مالــی انجــام میدهند.
پیش از شــکلگیری ســامانه آنالین تضمینچی ،او و تیمش
شتابدهندهای به نام «نوآوران جاوید» را نیز راهاندازی و مدیریت
کردهاند؛ شــتابدهندهای که زیر نظر معاونت علمی و فناوری
ریاستجمهوری کار میکند و تضمینچی نیز از درون آن متولد
شده است .ایده راهاندازی هلدینگ جاوید نیز آنطور که مرادی
میگوید ،از یک مشکل شروع شد؛ مشکل نظارت بر مصارف منابع
در طرحهای اقتصادی.
او میگوید« :بانکها و مؤسسات تأمین مالی در کشو ما با مشکل
بزرگ «نکول تسهیالت پرداختی» روبهرو هستند .علت این است
که طرحهای توجیهی بهدرستی نوشته نمیشوند و نیازسنجی نیز
بهطور دقیق صورت نمیگیرد .بسیاری از افراد تسهیالت بانکی
دریافت میکنند و طرح توجیهی را هــم میخرند ،بدون اینکه
خودشان آن طرح را بنویسند ،یا اســتانداردهای الزم را رعایت
کنند .مواردی مانند توجه به موقعیت جغرافیایی ،توانمندیها و
دانش الزم نیز در اغلب طرحهای توجیهی پروژهها در نظر گرفته
نمیشود .راهاندازی و ساخت کارخانه یا واحد کشاورزی ،تولیدی
یا دامپروری بدون داشتن هدف و طرح سنجیده و عقالیی خطاست
و مشکلآفرین میشود .این مشــکلی جدی است و ما بهتدریج
یک تیم کوچک متشکل از دانشآموختگان مهندسی صنایع و
حسابداری تشکیل دادیم تا طرحهای توجیهی را بهصورت واقعی
و بر مبنای نیازسنجی و مطالعات بنویسیم .برای مثال کارخانه یک
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رسول قربانی

جا است و معدن جای دیگر؛ هیچکس به هزینه حملونقل فکر
نمیکند .به فرض که تسهیالت و منابع تأمین شود و بهدرستی هم
هزینه شوند ،اما در بلندمدت منابع ملی از بین میرود« .جاوید» از
همین ایده شروع شد ،اما فعالیت آن بهتدریج گسترش یافت .در
حقیقت هلدینگ جاوید منفکشده از یک کسبوکار خانوادگی
در حوزه کشــاورزی ،دامپــروری و تجارت اســت .بهتدریج که
کسبوکارمان گسترش یافت ،تصمیم گرفتیم بر حوزه تأمین مالی
نیز متمرکز شویم .یعنی به طرحهای توجیهی و مطالعات اقتصادی
برای طرحهای اقتصادی و نظارت بر مصرف منابع در حوزههای
صنعتی ،کشاورزی و پتروشیمی روی آوردیم که هر کدام سازوکار
خاص خود را میطلبد .ما یکی از مراکز شتابدهی زیر نظر معاونت
علمی ریاستجمهوری هستیم؛ بنابراین ورودمان به حوزههای
مالی و فینتک چندان عجیب نیست».
با عنایت به صحبتهای مرادی میتوان گفت؛ جاوید ،در واقع تبلور
نسل جدیدی از یک کسبوکار خانوادگی بود که بنا به اقتضائات
و سرمایهگذاری و تشکیل تی م فنی و برنامهریزی شکل گرفته بود.
در ادامه «شتابدهنده نوآوران جاوید» از ایده راهاندازی سامانه
معامالت امن آنالین حمایت کرد و تضمینچی راهاندازی شد.

چرخی که میچرخید و خواهد چرخید

باید توجه داشــت که قدم گذاشــتن در حوزه فناورانه در ایران
معضالتی فراتر از اســتانداردهای جهانی دارد کــه تقریباً همه
کارآفرینان با آنها دســتوپنجه نرم میکنند .با این حال مرادی
میگوید نباید ناامید شــد و تأکید دارد همانطور که نسلهای
ابتدایی فعاالن حوزه فناوری مسیر را برای نسلهای بعد ،هموار
کردند و انگیزهبخش بودند ،باید همین الگو را ادامه داد« :اگر کسی
بهتازگی وارد فضای استارتآپی کشور شده باشد ،متوجه میشود
که بنا به مقتضیات کرونا و هزار و یک دلیل دیگر ،با تالشهای افراد
کاردان و دغدغهمند ،بســیاری از ممیزیها و سختگیریهای
گذشته از بین رفتهاند .امثال «برادران محمدی» در «دیجیکاال»
یا «حســام آرماندهی» در «دیــوار» و «کافهبــازار» و دیگران
زحمتهای زیادی برای اکوسیستم نوآور کشیدهاند .امثال این افراد
در ابتدا که قدم در این مسیر گذاشتند ،بسیاری به آنها میخندیدند
و میگفتند مگر میشود فروشگاه دیجیتال راهاندازی کرد؟ پس
مغازههای پاســاژ «رضا» یا «پایتخت» چه میشود؟ و امثال این
صحبتهای ناامیدکننده.
این قسمت عام قضیه است که برای نوآوران سخت است .از طرف
دیگر رگوالتوری نیز هزار اما و اگر و مرزبندی تعیین میکند .امروز
ال منکر این نیســتم که تا آنجا که
سختیهای زیادی داریم .اص ً
ممکن است باید مرزهای فینتک و بازارهای مالی را با بهرهگیری
از فناوریهای نوین گسترش داد ،اما وضعیتمان با  10سال پیش
قابل قیاس نیســت .بزرگانی در حوزه فناوری فضای الزم را برای
حضور دیگران در این عرصهها باز کردهاند .اگر امروز میتوانیم از
استارتآپها صحبت کنیم و اگر مردم استارتآپها و شرکتهای
دانشبنیان و فناورانه را نسبت به کسبوکارهای سنتی جدیتر
میگیرند ،به این دلیل است که کارآفرینانی پیش از این سختیهای
آن را به جان خریدند .به نظرم با وجود همه سختیها و دشواریهای
فعالیت در حوزه نوآورانه ،امروز چرخ این حوزه میچرخد .گرچه در
مسیر پردستاندازی هستیم ،اما در هر حال هنوز حرکت میکند».

بازار خالی  98درصدی

با اینکه کار تضمینچی متفاوت از خردهفروشیهای آنالین کشور
است ،اما چندان هم به این حوزه بیارتباط نیست .در تضمینچی
خریدار و فروشنده میدانند که با حضور واسطهای امن و مطمئن،
میتوانند به یکدیگر اعتماد کنند و این واسطه تضمین میکند که
کاال با کیفیتی معین به دست خریدار برسد .با این حال پلتفرمهای
فروش آنالین زیادی در بازار حضور دارند که سعی میکنند کاال یا
خدمات را بهطور مناسب و شایستهای به دست مشتری برسانند.
به عبارت دیگر اگرچه راه برای کسبوکارهایی مثل تضمینچی تا

فناوری و رقابت

خردهفروشی معاف از عوارض گمرکی

الییکشی بینقارهای
بیماری همهگیر ،باعث شده وضعیت خریدهای مسافرتی ،در هالهای از ابهام قرار بگیرد .این صنعت ،در حال یافتن
راههای جدیدی برای رشد است
«هاینان» ،یک جزیره گرمسیری است که در  450کیلومتری
( 280مایلــی) جنوب غرب هنگکنگ واقع شــده اســت.
این جزیــره ،پیشتر ،یک منطقــه دورافتاده بیســروصدا
بهشمار میرفت و پر از اســتراحتگاههای کمهزینه بود .این
استراحتگاهها ،پذیرای آن دسته از توریستهای چینی بودند
که توان مالی سفر به هاوایی را نداشتند؛ اما امروزه ،این جزیره،
مسافرانی را به ســمت خودش جذب میکند که جیبهای
پرپولتری دارند .خرید لباس شب گوچی یا زیورآالت تیفانی
از یکی از مراکز خرید عظیم و مد روز آن ،همان حســی را به
افراد میدهد که گویی از خیابان پنجــم نیویورک یا خیابان
مونتین پاریس خرید میکنند؛ امــا این حس ،تا زمانی ادامه
پیدا میکند که مشــتری بخواهد به صندوق مراجعه کرده و
پول اجناس را پرداخت کند.
افراد ساکن در منطقه اصلی چین ،به جای آنکه با خریدهای
پرزرقوبرقشان از فروشگاه بیرون بیایند ،آنها را یا در فرودگاه،

یا مستقیماً درب منزلشان دریافت میکنند .طبق قوانینی که
یک دهه قبل وضع شدهاند ،هاینان ،از نظر عوارض گمرکی،
یک منطقه مجزا از سرزمین اصلی چین تلقی میشود .ساکنان
این منطقه ،از پرداخت برخی مالیاتهــا و عوارض گمرکی
معاف هستند؛ در نتیجه ،میتوانند تا  30درصد در هزینهها
صرفهجویی کنند.
خرید بــدون عــوارض گمرکــی ،تصویر پایانههای شــلوغ
فرودگاههــا را در ذهن تداعی میکنــد .از آنجایی که کووید
 ،19فرودگاههای سراســر جهان را از مســافر خالی کرده،
فروشــگاهها نیز به میزان قابلتوجهی آســیب دیدهاند .بر
اســاس تحقیقات شــرکت ارائهدهنده خدمات مشاورهای
«جنریشن ریســرچ» ،آمار فروش معاف از عوارض گمرکی،
در سال  ،2019به رقم  86میلیارد دالر رسیده بود ،ولی سال
گذشته ،این رقم تا دوسوم ســقوط کرد« .مائورو آناستازی»
در یک شرکت مشاورهای دیگر ،به نام «بین» مشغول به کار
است .او پیشبینی میکند که تا قبل از نیمه دوم دهه جاری،
آمار خردهفروشی در سفرها ،با لحاظکردن همه فاکتورهای
دخیل ،از جمله تورم ،دیگر چنین ســطحی را تجربه نخواهد
کرد .مســافران بینقارهای و کســبوکاری که بیش از بقیه
در سفرهایشــان پول خرج میکنند ،به احتمال زیاد ،به این
زودیها ،سراغ سفرهای هوایی نخواهند رفت .توریستهای
چینی که بیشــترین بهره را از متصدیان معــاف از عوارض
گمرکی بردهاند ،از سفر به کشورهایی که عملکرد ضعیفی در
کنترل بیماری همهگیر دارند ،اجتناب میکنند.
خریداران ،باألخره روزی به فرودگاهها بازخواهند گشــت .با
این وجود ،وقتی بحران کنونی به پایان برسد ،صنعت فروش
معاف از عوارض گمرکی ،شکلی متفاوت پیدا خواهد کرد؛ این
صنعت ،به شکلی بیپروا ،روی کاالهای لوکس تمرکز خواهد
کرد ،وابستگی کمتری به ســفر خواهد داشت و به دالرهای
آسیایی نزدیکتر خواهد شد .در حقیقت هاینان ،پیشگامی
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است که راه به سایرین نشان میدهد.
در دوران پیش از کووید  ،19فروش کاال به مســافران ،یکی
از معدود نقاط امید آیندهدار در دنیای خردهفروشــی سنتی
فیزیکی بهشــمار میرفت .سابقه این کســبوکار ،به زمانی
برمیگردد که مسافران کشــتیهای تفریحی آبهای آزاد،
نوشیدنیها و ســیگارهایی را بدون پرداخت مالیات دولتی،
با خودشان از جایی به جای دیگر میبردند .در سال ،1950
ایرلند این قانون را در صنعت هوایی به کار گرفت .همزمان با
رونقگرفتن صنعت توریسم ،فرودگاههای سراسر جهان ،به
مراکز خرید معاف از مالیاتی تبدیل شــدند که دروازه خروج
مسافر هم دارند .در ســالهای قبل از بیماری همهگیر ،این
مراکز خرید ،رشد ســالیانهای برابر با هشت درصد را تجربه
کردند که در مقایسه با نرخ رشد سایر انواع فروشگاهها ،دو برابر
بیشتر بود .بخش عمده فروش مراکز خرید معاف از مالیات،
به انواع نوشــیدنیها ،عینک آفتابی ،کیفهای دستی و سایر
اجناس خردهریز اختصاص داشت .از اواخر دهه  ،1980آمار
فروش ،هشــتبرابر شده است .فروشــندگان هیجانزده ،از
فروشگاههای معاف از عوارض گمرکی ،با عنوان «قاره ششم»
یاد میکنند.
کووید  ،19تبوتاب این شــور و هیجان را فرونشانده است.

تأثیری که این بیماری همهگیر بر حوزه فروشگاههای معاف
از عوارض گمرکی داشته ،مشابه بسیاری از حوزههای دیگر
است .در اثر این بیماری ،روندهایی که از قبل ایجاد شده بودند
و در حال تغییر دادن شکل کسبوکار معاف از عوارض گمرکی
بودند ،تسریع شدهاند .اولین تغییر شکل ،به مجموعه کاالهایی
مربوط میشود که در مراکز فروش معاف از عوارض گمرکی به
فروش میرسند .در این میان سهم نوشیدنی و بهویژه سیگار،
با گذر زمان ،کاهش پیدا کرده است.
برندهای مد روز ،دریافتند که سالن مرکزی فرودگاهها ،محل
مناسبی برای ارائه محصول به افراد ثروتمند ،بهویژه مسافران
آسیایی هســتند؛ بنابراین به مرور زمان ،سالنهای مرکزی
فرودگاهها ،به محل تجمع مراکز فروش برندهای مد روز تبدیل
شدند .در حال حاضر ،کاالهای لوکس ،عطرها و لوازم آرایشی،
جایگاه اول را در خردهفروشی سفر دارند و دوسوم از فروشها
را به خودشان اختصاص میدهند.

تخفیفهای زمینی

دومین تغییر شکل تحولآفرین ،عبارت است از فاصلهگرفتن
از فرودگاهها .درســت اســت که پایانه ،همچنان سکونتگاه
معمول فروشــگاههای معاف از عوارض گمرکی باقی خواهد

حقالعمل درستکردن پاورپوینت
درآمد ارائهدهندگان خدمات مشاوره ،سال ،2019میلیارد دالر
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فقدان رهبری توسط اشنایدر
روز  24فوریه ،فایننشالتایمز گزارش کرد که  650شریک ارشــد مککنزی ،رأی دادهاند تا «کوین اشنایدر» که از سال ،2018
جزء اعضای مدیریتی این شرکت ارائهدهنده خدمات مشاوره بوده ،از کار کنار گذاشته شود .متصدیان پیش از او ،معموالً توانسته
بودند جایگاهشان را برای دو دوره متوالی حفظ کنند .نتیجه مذکور ،به این دلیل رقم خورده که اشنایدر در مدیریت مجموعهای از
بحرانها ،قصور داشته است .قسمت عمده این قصور ،به پیش از دوران ریاست او برمیگردد .بهتازگی ،مککنزی با سازندگان مواد
افیونی در آمریکا همکاری داشته و این امر نیز در نتیجه رأیگیری ،تأثیر داشته است.
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گزارش

محدث ه دهباشی

آیتول ،از ارائه سرویس پرداخت تا سرویس ماشین در گفتوگو با امیرحسین عبیری

از زیر تا زبر خودرو

«آیتول» یا «سامانه هوشمند خودروی من» اپلیکیشنی است که شاید خیلیها آن را از طریق پرداخت عوارض آزادراهی و استعالم و پرداخت بدهی خودرویشان بشناسند .آیتول
یک اپلیکیشن خودرویی است که نقطه ورودش ،بحثهای پرداختی بوده و با همین سرویس در میان افراد شناخته میشود ،اما دریافت استعالم و پرداخت تنها یکی از چندین
سرویس متنوع و جالبی است که این سامانه ارائه میدهد .در حال حاضر تمامی خدمات آیتول شامل پرداخت عوارض ،بیمه خودرو ،خریدوفروش خودرو ،خدمات در محل و
سرویس کارپرداز میشود که با برخی ا ز آنها آشنا هستید و برخی دیگر را نمیشناسید .در این گزارش میخواهیم شما را با سرویسهای جدید آیتول که شاید کمتر دربارهاش
شنیده باشید ،آشنا کنیم .با فراهمکردن این سرویسها و خدمات ،آیتول قصد دارد هر چیزی را که به خودرو مربوط میشود ،پوشش دهد و سرویسهای مربوط به این حوزه را
به دارندگان خودرو ارائه دهد .در واقع هدف آیتول یک چیز است؛ اینکه هر کسی که به خودرویش فکر میکند ،به آیتول فکر کند .در ادامه این گزارش گفتوگوی ما با امیرحسین
عبیری ،مدیرعامل آیتول را بخوانید .او در این گفتوگو عالوه بر توضیحات کامل درباره تمامی خدمات آیتول ،آمار و ارقام جالبی هم درباره تأثیرگذاری این سامانه ارائه داده است.

بنیانگذارانی که برآمده از دل فناپ بودند

پروژههای شکلگرفته تحت عنوان الکترونیکیکردن عوارض آزادراههای کشور با چهار آزادراه بزرگ شروع شد و قرار بر این بود
که پرداخت عوارض سنتی و دستی به شیوه الکترونیکی تغییر کند .شرکتی به نام کیان افق هیربد توسط افرادی که همگی در
حوز ه شهرهای هوشمند ،فناوری اطالعات و پرداخت در شرکتهای بزرگ کار کرده بودند ،شکل گرفت .افرادی از جمله سعید
ال مدیر طرحهای ویژه فناپ بود و شاهین شاهمیر که در پروژههای شهر هوشمند فناپ حضور داشت .کیوان خانی
هاشمی که قب ً
که در شهر هوشمند فناپ حضور داشت .امیرحسین عبیری و محمد بیات که پیش از این یک شرکت گردشگری داشتند که
اتفاقاً سرمایهگذارش فناپ بوده است .به گفته عبیری این تیم قبل از ورودش به حوزه خودرو ،شش ماه تا یک سال بازار را رصد
میکرد و زمانی که بحث پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهها مطرح شد ،نقطه شروع خوبی برای این تیم بود تا با راهاندازی
آیتول وارد بازار شوند .در واقع آیتول اولین محصول شــرکت کیان افق هیربد است که در فروردینماه  13۹۸بهعنوان اولین
درگاه پرداخت عوارض آزادراهی راهاندازی شد .در ابتدای کار ،استقبال خوبی از آیتول شد و به خاطر تعطیالت فروردینماه
کاربران زیادی به این سامانه رجوع کردند و پرداختهایشان را انجام دادند و به گفته عبیری از معماریشان هم راضی بودند.
ارائه سرویس بهصورت  B2Cو B2B

اما اینکه یک درگاه برای انجام یکسری پرداختها وجود داشته باشد ،کفایت نمیکرد و مدیران آیتول میخواستند که با یک
زنجیره توزیع ،شیوه انجام پرداختها را برای افراد راحتتر کنند .به همین خاطر تصمیم بر این شد که عالوه بر ارائه سرویس
بهصورت  ،B2Cپرداخت بدهی در آیتول بهصورت  B2Bبه دیگر اپلیکیشنها نیز ارائه شود تا مشتریان آن اپلیکیشنها هم این
سرویس را دریافت کنند .در نتیجه شرکت کیان بهعنوان یک ارائهدهنده  APIعمل کرد و امکان پرداخت عوارض آزادراهی در
اپلیکیشنهای دیگری مانند آسانپرداخت ،تاپ ،کیپاد و غیره فراهم شد.

اضافهشدن طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا

به گفته عبیری در همان بهار سال  ،13۹۸آنها شروع به مذاکره با شهرداری تهران کردند تا مردم بتوانند بدهیهایی را که در
ال تنها سامانه برای پرداخت این بدهیها
طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا دارند ،توسط آیتول پرداخت کنند؛ چراکه قب ً
خود شهرداری تهران بود .عبیری در اینباره توضیح داد« :ما معتقد بودیم که بدهی خودرو چیزی نیست که فرایند پرداختش
برای مردم اینقدر سخت باشد و در انحصار سازمانی قرار داشته باشد .مردم باید صرفاً با وارد کردن یک شماره پالک بتوانند
بدهیهایشان را دریافت و پرداخت کنند و کل این کار باید در کمتر از پنج دقیقه صورت بگیرد .به همین خاطر کل فرایندی که
در وبسایت خودمان در نظر گرفته بودیم ،همین بود؛ یک صفحه بسیار ساده که یک پالک در آن وارد میشد و پس از دریافت
استعالم ،کل بدهیها نمایش داده میشد و در نهایت پرداخت انجام میشد .یعنی با دو کلیک کاربر به صفحه پرداخت منتقل
میشود .ابتدای تیرماه مذاکره ما با شهرداری به نتیجه رسید و توانستیم سرویس طرح ترافیک را هم به وبسایت آیتول و شبکه
توزیعمان اضافه کنیم .این کار بار ترافیکی آیتول را خیلی بیشتر کرد».
این اقدام آیتول بهشدت مورد استقبال قرار گرفت؛ بهطوری که به گفته عبیری؛ هنگام جستوجوی کلیدواژههای مبتنی بر
پرداخت طرح ترافیک و آزادراه ،آیتول در رتبه اول جستوجوها و حتی باالتر از خود سایت «تهران من» قرار میگرفت .عبیری
توضیح داد که حتی سایت تهران من هم با توجه به مدلی که از آیتول دیده بود ،فرایندهای پرداختش را سادهتر کرد.
طبیعتاً چشمانداز مدیران آیتول به ارائه همین ســرویسها محدود نمیشد و میخواستند درگاه یکپارچه پرداخت خدمات
خودرو باشند .درست است که کارشان را با حوزه پرداخت شروع کرده بودند ،اما راه بزرگی را پیش روی خودشان میدیدند .در
همان سال  1398سرویسهای دیگری مانند خالفی و عوارض سالیانه به سرویسهای آیتول اضافه و همزمان تیمشان بزرگتر
شد و اواسط سال  13۹۸بود که آیتول بهعنوان یک شرکت فناوری اطالعات موجودیت پیدا کرد.
بعد از یک ســال و در فروردین  13۹۹آیتول زنجیره توزیع خدماتش را بهعنوان یک محصول جدا از شبکه  B2Cخود دید و
معتقد بود که یک سرویس زیرساختی باید برای تجمیع خدمات به همه سرویسدهندگان وجود داشته باشد .در واقع آیتول
در فضای  B2Cجلو آمد و بعدا ً حوزه  B2Bرا هم در کنار  B2Cخود قرار داد و هر دو بخش در کنار هم رشد کردند و بزرگ شدند و
حاال شرکت کیان افق هیربد به دو بخش  B2Cو  B2Bتبدیل شده و بخش  B2Cآن به یک شرکت جداگانه تبدیل شد که در این
شرکت مهمترین محصول ،اپلیکیشن و سرویسهای آیتول است.

ایجاد سامانه کراودسورسینگ

از دیگر اقداماتی که کیان انجام داد ،توسعه یک سامانه کراودسورسینگ بود که بیش از  ۵۰هزار کاربر داخل این سامانه ثبتنام
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کردند .عبیری درباره این بخش توضیح میدهد« :در واقع تا قبل از این سامانه،
هر کسی که با پالک به نحوی سروکار داشت ،مانند شهرداریها یا پلیس راهور،
سامانهای داشتند تحت عنوان سالن اپراتوری که یکسری کاربر آنجا پالکخوانی
میکردند .همین اتفاق در خصوص آزادراهی هم در حال انجام بود و پنج میلیون
پالک تولید شــده بود که نیاز بــه اپراتوری و پالکخوانی داشــتند؛ زیرا دقت
پالکخوانهای هوشمند به اندازهای نبود که آن خودرو را جریمه کنند .زدن این
پنج میلیون پالک توسط اپراتورها ،چیزی نزدیک به یک سال زمان میبرد .یک
کاربر حرفهای در پلیس روزی پنج هزار پالک میتواند بزند .یعنی اگر ما یک تیم
10نفره از اپراتورها را شکل بدهیم ،صد روز نیاز داریم که این اتفاق بیفتد و به این
تعداد پالکها رسیدگی کنند .اینجا کیان وارد کار شد و پالکها را گرفت و بین
یکسری کاربر در خانههایشــان توزیع کرد .این کاربران با گوشیهای هوشمند
خود یا کامپیوتر ،پالک میزدند و درازایش پول دریافت میکردند؛ این کار هزینه
تمامشده را بهشدت کاهش داد».
این ماجرای شکلگیری پروژه کراودسورسینگ آیتول به اسم «چک آیتول» است
که بعدا ً اســمش به «ایراپرداز» تغییر کرد و در حال حاضر بهعنوان یک شرکت
مستقل ،زیرمجموعه کیان قرار دارد .البته پالکزنی تنها کار این سامانه نیست.
ایراپرداز عالوه بر پالکزنی کارهای دیگری مانند تبدیل صوت به متن و برعکس،
لیبلزدن عکسها و چند فعالیت دیگر را هم انجام میدهد .مدیرعامل آیتول در
توضیح بیشتر گفت« :برای بخش تبدیل صوت به متن و برعکس باید بگویم که
برای مثال شما یک شرکت هوش مصنوعی هستید که میخواهید صوت به متن
را پیادهسازی کنید و نیاز به دیتاست اولیه دارید .ما دیتاست اولیه را برای تولید
هوش مصنوعی تولید میکردیم .گاهی نیز ســایر محصوالت گروه کیان مورد
استفاده ایراپرداز بوده و جهت تولید دیتاستهای مورد نیاز سامانههای هوشمند از
خدمات این شرکت استفاده میکنند ».به گفته عبیری در حال حاضر این شرکت
یک پالکخوان با دقت باالی  ۹۷درصد تولید کرده و در حال حاضر بیشتر از ۲۰۰
میلیون رکورد پالک در این سامانه اپراتوری شده است.

رونمایی از اپلیکیشن آیتول

با توجه به استقبال خوبی که از مدل پرداخت آیتول و مفهوم سامانه خودرویی
شده بود ،مدیران مجموعه تصمیم به توسعه اپلیکیشــن آیتول (که یک سال
جوانتر از وبسایت آیتول اســت) گرفتند .اوایل سال  13۹۹اپلیکیشن آیتول
رونمایی شد و استقبال خوبی هم از آن صورت گرفت؛ بهطوری که ظرف کمتر از
شش ماه به صد هزار نصب رسید .همه این اتفاقات باعث ایجاد اطمینان خاطری
بود که مدیران آیتول نسبت به کسبوکارشان پیدا کردند و در نتیجه خدمات
خودروییشان را بیشتر توسعه دادند .اوایل سال  13۹۹خدمت بیمه شخص ثالث
هم به سرویسهای آیتول اضافه شد.
به گفته عبیری ارائه سرویسهای پرداختی به سه میلیون ماشین در کشور ،در
حالی که تعداد ماشینهای فعال در کشور حدود  ۲۰میلیون بود ،راه را برای ورود
به حوزه بیمه نیز برای ما باز کرد .آیتول به پشتوانه تعداد کاربران و خودروهایی
که از آن سرویس گرفته بودند ،در سال  13۹۹سرویس بیمه شخص ثالث را ،با
رویکرد تمدید بیمه ،به سرویسهایش اضافه کرد و در این مسیر به گفته خودشان
با تمامی بیمهها همکاری دارنــد .مدیرعامل آیتول در توضیح بیشــتر گفت:
ال داشته،
«حتیاالمکان سعی میکنیم کاربر را به ســمت همان بیمهای که قب ً
سوق دهیم و بهنوعی اگریگیتور هســتیم .چند سالی از حضور استارتآپهای

تاریخ اقتصاد

شکل  :1سکههای منسوب به آلواتِس لودیایی ،با نقش شیر و خورشید ،نمونه سمت راستی نام او را هم بر خود دارد.

تاریخ زر و سیم و خاستگاه پول
شروین وکیلی
جامعهشناس و پژوهشگر تاریخ

زر و سیم در تاریخ بسیار زود استخراج شدند و برای ساخت اشیای
تجملی مورد اســتفاده قرار گرفتند .از ابتدای هــزاره اول پیش از
میالد ،نقره بهصورت میلهها یا پارههایی با وزنهای متفاوت برای
تبادل کاال در ایران غربی به کار گرفته میشد و یکی از کهنترین
واسطههای نمادین ارزش کاال محســوب میشود .هرچند در این
دوران ،نــه درجه خلوص این فلز اســتانده شــده بود و نه توســط نظامی
دیوانساالرانه پشتیبانی میشد؛ بنابراین نام پول را نمیتوان برایش به کار
گرفت .معتبرترین این پاره نقرهها با واســطه معبدها به گردش درمیآمد و
بهویژه پرستشگاههای ایزدبانوی باروری (ایشــتار /عشتاروت /آستارته) در
ایران غربی (میانرودان ،عیالم ،آسورستان و آناتولی) اهمیت داشت و به همین
خاطر بعدتر یونانیها سکه را «استاتر»نامیدند که تحریفی از نام ایشتار است.
در میان این دو فلز قیمتی ،طال تاریخی طوالنیتر دارد ،چون به شکل آزاد و در
دسترس در پوست ه زمین یافت میشود .از ابتدای هزار ه چهارم پیش از میالد،
این فلز همزمان در ایران و مصر ذوب شــد و مورد استفاده قرار گرفت .با این
حال این نکته قابل توجه است که طال تا دیرزمانی بهعنوان واسط ه تبادل کاال
کاربرد نداشت .در واقع طال به خاطر کمیاب بودنش در تمدنهای باستانی،
فقط برای ساختن زیور و بهویژه اشیای آیینی و مذهبی کاربرد داشته است.
این کاربرد طال در سراســر عمر نیمی از تمدنهای زمین (مصر و دو تمدن
آمریکایی) تــداوم یافت .وقتی در پایان قرن پانزدهــم میالدی اروپاییان به
آمریکا قدم گذاشتند ،سرخپوستانی را دیدند که حجم زیادی طال استخراج
کرده و با آن آثار هنری چشمگیر ساخته بودند که هیچیک ارزش اقتصادی و
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تبادلی نداشتند و تنها برای آراستن معبدها به کار گرفته میشدند .عجیب آنکه مصریان که در جهان باستان بزرگترین
معادن طال را در سودان در اختیار داشتند نیز هرگز پول را ابداع نکردند و از طال برای ارزشگذاری کاالها استفاده نکردند.
واحد اصلی تبادل کاال در مصر جو بود که محصول کشاورزی اصلی در ه نیل به حساب میآمد .فرعونها البته از طال برای
ساخت آثار هنری بهره میبردند ،اما این اشیا در دربارها و معبدها انباشته میشد و در دسترس تود ه مردم نبود.
نخستین اشار ه متنی به طال را در مص ِر دودمان دوازدهم (حدود سال  ۱۹۰۰پیش از میالد) میبینیم و این  1500سال پس
از آن است که نخستین اشیای زرین در بایگانی آثار باستانی پدیدار میشود .اولین اسناد درباره معادن طال و بهرهبرداری
منظم از آنها هم به مصر مربوط میشــود و در دودمان نوزدهم ( ۱۲۰۰-۱۳۲۰پیش از میالد) نقشــههایی در این مورد
کشیده میشد .اولین شهر زرگران در وادی «حماماه» در صحرای سینا نیز در همین دوران شکل گرفت که صنعتگران
آن عمدتاً مصری بودند .یعنی هرچند طال خیلی زود شناسایی و به کار گرفته شد ،اما بسیار دیر در زبان تبلور یافت و چند
قرن دیرتر با سازوکاری منظم مورد استخراج قرار گرفت.
در قرون پانزدهم تا سیزدهم پیش از میالد که دولتهای ایران غربی با نخستین حضور سیاسی آریاییها شبکهای از روابط
دوستانه بین دربارها پدید آوردند و ازدواجهایی درباری میانشان شکل گرفت ،مصریان در مقام شریک ثروتمندتر ،اغلب
اشیای زرین را بهعنوان هدیه به دربار بابل و میتانی و هیتی میفرستادند .به همین خاطر در اسناد «العمرنه» نام طال بی
میزان زیادی تکرار میشود ،هرچند باز به تجارت و تبادل کاال ارتباطی ندارد و موضوعش هدایایی است که از طرف دربار
مصر برای شاهان بابل و میتانی و هیتی ارسال میشده است.
طال احتماالً در ایرانزمین هم کارکرد تبادلی نداشته و مانند مصر برای ساخت آرایهها یا اشیای آیینی به کار گرفته میشده
است .هرچند ایران مانند مصر به منابع طالی سرشار دسترسی نداشت ،اما بسیار جالب است که پول زرین و اصوالً پول
نخست در ایرانزمین پدیدار میشود .ابداع پول و برابر دانستناش با طال و نقره که نوآوریهایی بسیار مهم و تأثیرگذار در
سطح جهانی بود ،یکسره در درون حوزه تمدن ایرانی و به شکلی درونزاد به انجام رسید و زمان تحققاش با شکلگیری
اولین دولت ملی فراگیر در پهن ه ایرانزمین همزمان بود .با توجه به سرنوشتساز بودن این تحول و پیوند آشکار و روشناش
خ پول نوشته شده ،نه اشارهای بارز
با شکلگیری دولت ایران ،این نکته جای تأمل دارد که در انبوهی از متون که دربار ه تاری 
به نام ایران و نقش دولت هخامنشی شده و نه سیر پیدایش پول فلزی بادقت واکاوی شده است.
همه دادهها نشان میدهند که نخستین سکههای طال در عصر هخامنشــی و در زمان کوروش بزرگ ضرب شدهاند .اما
جالب است که این ســکهها در همه منابع به اشتباه سکه طالی «کرزوسی» خوانده میشــوند و به شاهدولت کوچک و
جوانمرگ لودیه منسوب میشوند.
ِ
بازبینی تاریخ ضرب این سکهها و بازاندیشی درباره اینکه چرا به کرزوس منسوب شدهاند ،کاری سودمند و روشنگر است،
چون همزمان روندی کلیدی در تحول تمدنها را شناسایی میکند و شــیوههای کتمان و فراموشسازیاش در دوران
مدرن را هم نشان میدهد.
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شمایل جدید پول
یک سال با همهگیری خانهخرابکن
گذشت ،اما ثروتمندان آنقدر سرمایه
دارند که شیوههای پرهرجومرجی
برای خرج کردنش ابداع کردهاند

معنای این همه
پول چیست؟

از بسیاری جهات این دوره خاص از تاریخ بازارها ،حس غریب آیندهپژوهی را به انسان میدهد؛ دالرهای
کامپیوتری در نمایشگاهی دیجیتالی آثار هنری ســایبری میخرند! نیروی محرکه اصلی در اینجا قابل
شناسایی است .تعداد احمقهایی که میخواهند یکشبه و بدون زحمت پولدار شوند ،بسیار زیاد است.
اقتصاد همیشه از عجایب بوده است؛ در واقع مجموعهای از کردار انسانی است و خود انسان از عجایب
است .اما اگر روی این ســطح آشــنا را کنار بزنیم ،بازتاب تغییری بزرگ و اساسی را میبینیم؛ موضوعی
باسواد اقتصادی
ن
ِ
در نحوه تفکر ما نسبت به پول در حال تغییر است .شاید سؤالی که باید از دوستا ِ
بپرسیم این نیست که «*NFTچیست؟»؛ بلکه باید بپرسیم« :االن به چه چیزی میگویند پول؟»
* در برخی منابع توکن غیر قابل معاوضه و در برخی منابع دیگر توکن غیر مثلی خوانده شده است.

شماره چهلوپنجم .اردیبهشت ماه 1400
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شمایل جدید پول

یک سلول انفرادی با حداکثر معیارهای حفاظتی است .این فرد که
بیشترین میزان بیثباتی را میخواهد ،آنقدر برای آن دعا میکند
تا انقالبی رخ بدهد و در زندان او باز شود.
افراد زیر  40سال خسته شدهاند؛ در مقایسه با نسل والدینشان
در زمانی که در سن آنها بودهاند ،امنیت اقتصادی آنها که با نسبت
ثروت به درآمد بهدســت میآید ،از یکدوم هم کمتر شــده و
ســهم آنها در ثروت کلی ،سقوط کرده اســت .طاقت بسیاری
از آنها بهاتمام رســیده و بســیاری از آنها از کمک مالی محرک
( )Stimulus moneyخرج میکنند .در قضیه گیماستاپ نیز ،آنها
از «فشار استقراض» ( )Short squeezeگروههای تبهکار استفاده
کردند .یک فشار استقراض به موقعیتی اطالق میشود که یک نفر
را که مخالف یک سهام خاص است ،مجبور کنند آن را بخرد که به
افزایش فوقالعاده آن سهام منجر میشود .گیماستاپ بهشدت از
طرف سرمایهگذاران حرفهای مورد کوتاهکردن ()overshorted
قرار میگرفت .آنچه کاربران ردیت دریافتند ،این بود که میتوانند
بهمردم بگویند «خب ،این یک جنبش است .این فرصتی است
تا انتقاممان را از مقامات بگیریم .اگر همگی از سهام گیماستاپ
بخریم ،فریادها بهســمت مقامات باال ،بلند خواهد شــد ».آنها
گروهی بودند که میگفتند« :بیایید انتقاممان را از نسل بومرها
([ )baby-boomersنسلی که در دوران پس از جنگجهانی دوم
بهدنیا آمد] و همچنان در حال دوشیدن ما هستند ،بگیریم ».به
این ترتیب یک روایت و داستان ساختند.
آنچه بهنظر من رخ خواهد داد و غمانگیزترین نکته در مورد جنبش
«میم ( )memeـ سهام» است ،آن است که اگرچه برخی توانستند
از این ماجرا به منفعت مالی برسند ،اما وقتی تمام این ماجراها تمام
شود ،متوجه خواهیم شد این برندگان ،همان شرکتهای پوششی
ی هستند که در اغلب موارد،
( )hedge fundsو بازیکنان جاافتادها 
منفعت اقتصادی را تصاحب کردهاند .طنزآمیز بودن این ماجرا
شبیه رأیدهندگان به ترامپ است که بهدنبال رأیدادن به کسی
هستند که میخواهد خدمات درمانیشان را لغو کند.
کلیت و روایت این جنبش آن اســت که باید از انتقال بیننسلی
[معکوس] ثروت از جوانان به سالمندان جلوگیری کنیم .اساس
این جنبش «میم ـ ســهام» بر این واقعیت قرار گرفته که برای
اولینبار در تاریخ ملت آمریکا ،شرایط یک جوان  30ساله ،بهخوبی
والدینش در زمان  30سالگیشــان نیست و همین باعث شرم و
خشم آنها شده است.

ترامپ و بایــدن ،در تاریــخ بهعنوان جنایتهایــی علیه طبقه
متوســط آمریکا و نســلهای بعدی محکوم خواهد شد .مردم
تقریباً یکسوم این پولها را دریافت کردهاند و بقیه به شرکتها
و ارکان حکومتی منتقل شــده اســت .ما شــرکتها را بیشاز
حد بزرگ کردهایــم و تصمیم گرفتهایم با آنها انســانی ،همدل
و محبتآمیــز تعامل کنیــم ،در حالیکه با اشــخاص حقیقی
خشــن و داروینیســتی رفتار میکنیم .در نظریــه ،کمکهای
دولت از بحران مالی جلوگیری میکنند ،اما در عمل ،آنچه انجام
دادهاند و قرار بوده انجام دهند ،محافظت و تأمین طبقه ثروتمند
موجود اســت .برای مثــال ،برنامه محافظــت از فیش حقوقی
( ) PPP)(the Paycheck Protection Programیک جنایت علیه
نسل جوان است .برخی از ثروتمندترین افراد در آمریکا ،صاحب
کسبوکارهای کوچک هستند و واگذاری یک تریلیون دالر به آنها،
یارانهای مستقیم برای ثروتمند نگهداشتن ثروتمندان بوده است.
برای مثال ،کتابفروشی «اســترند» با چند صد کارمند ،یک یا
دو میلیون وام برنامه محافظت از فیش حقوقی ( )PPPرا دریافت
کرده و از لحاظ تئوری ،همه اینها برای کارمندان اســت؛ ما باید
کارمندانمان را حفظ کنیم .اما در واقع ،کتابفروشــی استرند
متعلق به همسر یک سناتور اســت که دارایی خالص شخصی او
احتماالً دهها میلیون دالر است .دولت باید بهجای اعطای تنها
یکسوم کمکهای مالی محرک به مردم ،بیشتر آن را به مردم
میداد و مردم تصمیم میگرفتند که در دوران پساپاندمی ،کدام
رستورانها و شرکتها بهکارشان ادامه دهند ،اما در عمل ،تنها
نتیجه این کمکهای مالی ،کاهش نوسانات و ثروتمند نگهداشتن
ثروتمندان موجود بوده است.
یک رستوران کوچک عالی را تصور کنید که تعطیل میشود .شما
ممکن است بگویید این یک اتفاق بد است و حتماً برای صاحبان
 50سال اخیر آنجا اتفاقی بد اســت ،اما همین اتفاق ،بهمعنای
ارزانتر شدن ملک و لوازم کار (از جمله ظروف و اجاق گاز) و در
نتیجه فرصتی اســت برای یک فارغالتحصیل 28ساله آکادمی
آشپزی بروکلین تا یک رستوران راهاندازی کند .درست است که
تعطیلی بهمعنی بیکار شدن برخی افراد است ،اما اقدامات جسورانه

بنابراین،پدیدهایمانندگیماستاپازآنجاناشیشدهکه
جوانانی نیمهمحروم که مقداری پول دارند ،راهی برای
بیثباتی در سیستمی که دستکاری شده ،پیدا کردهاند.

تخریب خالق برای نســل جوان ،مفید و برای جاافتادهها ،مضر
است .پوســتانداختن از بازیکنان موجود برای ظهور مبتکران
جدید ،وسیلهای برای انتقال ثروت است .مگر اینکه در زمانی که
بادهای تخریب خالق در حال وزیدناند ،شما به مستحکمتر کردن
ثروت و موقعیت متصدیان فعلی امور بپردازید.
این صحبتها ،بحث ما را به کووید  19و کمکهای مالی
دولت میرساند .دولت آمریکا اخیرا ً چند تریلیون دالر
را به اقتصاد تزریق کرد.

طبقه سهامدار ،ساز پاندمی را بهنحوی نواخت تا بتواند در نتیجه
آن ثروت خود را افزایش دهد .ایــن افراد ،نمایندگان منتخب را
تجهیز کردهاند .گفته میشود یک میلیاردر بهطور متوسط یک بار
در هر ماه با یک سناتور گفتوگو میکند .آنها بر سیاستها تأثیر
میگذارند .یکی از موذیانهترین روشهای سنگربندی جمعی،
ایجاد پیچیدگی است و پیچیدهتر کردن کد مالیات توسط آنها،
به انتقال بیشتر ثروت از فقرا به ثروتمندان منجر میشود؛ چراکه
برای مدیریت کد مالیات پیچیدهتر ،به افرادی نیاز است که هزینه
بیشتری دریافت میکنند.
من معتقدم کمکهای دولتی چند تریلیــون دالری دولتهای
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جدید بهسرعت این مشکل را برطرف میکنند و در یک سیستم
همدالنه یا حداقل منطقی ،پرداخت مستقیم به هر شخص متضرر
میتواند پذیرش این تغییر را برای وی ممکن کند.
در بحران مالی سال  2008کمکهای مالی محرک وجود داشت،
ال بر این امر
اما مانعی برای ریزش بازار سهام ایجاد نشده بود .عم ً
توافق شــده بود که یک رکود بزرگ در جریان است ،اما باید از
تبدیل آن به بحرانی بزرگتر جلوگیری کرد ،ولی در زمان حال و
در مواجهه با کرونا ،ما همان رکودها را نیز ناپذیرفتنی تلقی کردیم؛
چند تریلیون دالر بیدقت خرج شــد و آنقدر کمکهای مالی
محرک هزینه شد که بازارها باال رفتند.
مجموع داراییها هرگز بیشــتر از حاال نبــوده ،چون ما به چاپ
پول و اعطای محرکهای بیشــتر ادامه میدهیــم .با این حال
دســتمزدها ،بهعنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی ،کاهش
یافته است .جوانان با دستمزدها کســب درآمد میکنند و افراد
ثروتمند سالمند ،صاحب داراییها هســتند .بهاین ترتیب ،ما
توافق کردهایم که افرادی که بیشتر درآمدشان را از دستمزدها
میگیرند ،یعنی جوانان ،بیچاره شوند و افرادی که بیشتر درآمد یا
ثروتشان در داراییهایی مانند امالک و مستغالت یا بازار سهام
است ،موفق باشند.
ما بهطور صریح یا ضمنی ،مشخص کردهایم که اگر فردی بیش
از  60سال ســن دارد ،یا صاحب دارایی اســت ،آمریکا حفاظت
از ثــروت وی را وظیفه خــود میداند .پس در حالــیکه ما در
گزافهگوییهایمان اعالم میکنیم که نمیخواهیم مثل اروپاییها
باشیم ،تصمیم گرفتهایم که سلسلههای حکومتی ایجاد کنیم.
پاسخ درست ســرمایهدارانه به کووید  19باید چگونه
میبود؟

در جنگ جهانی دوم ،کارخانه چریســلر در میشیگان بهتنهایی
بیش از کل حکومت رایش سوم آلمان ،تانک ساخت .در مواجهه
با کووید  ،19ما یک واکنش کامل سرمایهدارانه نداشتیم؛ چراکه
احساس فوریت وجود نداشــت .اگر بهجای اینکه سهام آمازون
طی  12ماه گذشته  70درصد باال برود 70 ،درصد افت میکرد،

فینتک

مترجم :زهرا درستکار

تجارت یکبهیک
از دوران انقالب صنعتی تابهحال چنین تحولی در خرید به وجود نیامده است( .هنری تریکس)
در سال « ،1966جف جانسون» ،اولین کارمند تماموقت شرکت نایکی ،نخستین فروشگاه شرکت
را در سانتا مونیکا ،کالیفرنیا تأسیس کرد« .فیل نایت» ،بنیانگذار نایکی ،در کتاب خاطرات خود
(کفش باز) نوشته که این کتاب برای دوندگان بســیار ارزشمند خواهد بود .آقای جانسون عاشق
کتاب بود و مغازهاش پر از قفســه کتابهایی بود که فکر میکرد دوندگان بایــد آنها را بخوانند.
تصاویری از دوندگان و کتانیهای نایکی (که بعدا ً تایگر نامیده شد) روی دیوار بود .آقای جانسون
فایل هر مشتری را که سایز کفشش روی آن نوشته بود ،در مغازه نگه میداشت .او برای آنها کارت
تبریک کریسمس میفرستاد و اگر در مســابقه مهمی برنده میشدند ،کارت تبریک میفرستاد.
بسیاری از آنها در پاسخ به او میگفتند که خواستار حمایت و نصیحتهایش هستند و او نیز به آنها
(مخصوصاً زمانی که صدمهدیدند) کمک میکرد.
زمانی که گزارشــگر شــما این ماجرا را برای «هایدی اونیــل» ( ،)Heidi O’Neillرئیس بخش
مصرفکننده و تقسیم بازار شرکت نایکی تعریف کرد ،مو به تنش سیخ شد .به گفته هایدی ،این
حرف یادآور زمانی است که آقای نایت و همکارانش تالش میکردند این کسبوکار را شروع کرده
و هر بار کفشی را پای دوندهای کنند .به گفته او ،نایکی تا دههها بعد نمیتوانست رابطهای صمیمی
و رودررو با مشــتریانش برقرار کند؛ چراکه بر توزیع گسترده عمدهفروشیاش تمرکز کرده بود .با
این حال این شرکت از ســال  2017ارتباط خود را با بســیاری از عمدهفروشان از جمله آمازون،
بزرگترین عمدهفروش آنالین جهان ،قطع کرد تا به شرکتی تبدیل شود که ارتباط مستقیمی با
مصرفکننده دارد .امروزه  40درصد از درآمد شرکت نایکی از فروش مستقیم به مشتریان به دست
میآید .به گفته خانم اونیل ،استفاده خریداران از فناوری دیجیتال باعث شده که این شرکت دوباره
با مشتریان خود ارتباط برقرار کند.
کلمه «یکبهیک» مختصری از تحوالتی است که امروزه در دنیای خرید رخ داده است .تابهحال
هیچگاه مصرفکننده این اندازه تنوع در خرید یا راههای خرید نداشــته است .روشهای جدید
ارتباط از طریق شــبکههای اجتماعی ،اپلیکیشــنها و خدمات پیامرســانی ،تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان را به هم نزدیکتر کرده اســت .امروزه با اســتفاده از تریلیونها گیگابایت داده،
تولیدکنندگان بهتر از همیشه نیاز مصرفکننده را میدانند؛ محصوالتشان مستقیم به در خانه
آنها میرسد و واسطه قدیمی که سالیان زیادی هزینههای پنهان را روی هم تلنبار میکرد ،حذف
شده است.
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با شروع همهگیری کووید  19و ورود تجارت الکترونیکی که فقط در چند ماه به سطحی رسید که
گمان میشد سالها طول بکشد ،این مسئله نمایانتر شد .با افزایش تعطیلیها و فاصلهگذاریهای
اجتماعی ،سال گذشته بسیاری از خردهفروشان سنتی در آمریکا و اروپا بهمرور ورشکسته شدند.
ال درآمد آمازون برای اولینبار در سه ماه
با این حال پلتفرمهای آنالین بسیار شکوفا شــدهاند .مث ً
آخر سال  2020از  100میلیارد دالر عبور کرد و قیمت سهام برخی غولهای تجارت الکترونیکی
در چین دو یا حتی سهبرابر شد.
کسبوکارهایی که ارتباط مستقیمی با مشتریان دارند ،رونق یافتهاند .اوایل تعطیلی شرکت نایکی
با  30درصد فروش آنالین محصوالتش ،به فروشی رسید که در واقع برای سال  2023هدفگذاری
کرده بود .در طول سال گذشته  70میلیون نفر عضو شدهاند و تعداد کل اعضا به  250میلیون نفر
رسیده است .شرکت نایکی با این مشتریان وفادار از طریق اپلیکیشن ارتباط برقرار میکند و همه
نوع خدمتی؛ از راهنمایی رایگان برای دویدن گرفته تا سیستم فروش کفش کتانی را در اختیارشان
قرار میدهد .سوپرمارکتها که گمان میکردند هنوز پنج ســال دیگر طول میکشد تا مردم به
سراغ خرید آنالین بروند ،ناگهان متوجه شدند که حتی پدربزرگها و مادربزرگها نیز میتوانند
مواد غذاییشان را آنالین سفارش دهند و بازیهای آنالین انجام دهند .اولین روزهای تعطیالت
تقاضا به حدی زیاد بود که «اوکادا» ،خواربارفروش آنالین انگلیسی ،مدتی گمان کرده بود که مورد
حمله سایبری قرار گرفته است.
با این حال رشد بسیار زیاد تجارت الکترونیکی ،نشاندهنده تمامشدن فروشگاههای غیرآنالین
نیست .زمانی که تعطیلیها برداشته شــوند ،مردم دوباره به خیابانها و مراکز خرید برمیگردند.
حتی تبلیغکننده دیجیتالی مانند نایکی نیز ســال گذشته فروشــگاه تعاملی خود را در خیابان
شانزلیزه پاریس افتتاح کرد و این یکی از چند فروشــگاهی است که اخیرا ً افتتاح کرده است .بعد
از مهار کووید  19سرعت رشــد تجارت الکترونیکی نیز متعادلتر خواهد شد .طبق گفته «مارک
اشمولیک» ( ،)Mark Shmulikعضو شرکت سرمایهگذاری برنشــتاین ،چند نسل عادت خرید
فیزیکی خریداران ،یکشبه از بین نمیرود.
با این وجود خریدهای آنالین همچنان در حال تغییرند .این نوع خریدها ماهیت فروشگاهها را تغییر
دادهاند و خریدهای حضوری و دیجیتال ارتباط یکپارچهای با یکدیگر برقرار میکنند .این مسئله
باعث اختالل در بازاریابی میشود؛ چراکه تبلیغات آنالین نسبت به تبلیغات صوتی و بیلبوردها،

دادهاند و حتی از این طریق به روشهای پیشــرفتهای برای افزایش محصوالت میوه و سبزی در
مزارع دست یافتهاند.
رویآوردن به سمت وب
اما در چین هدف نهایی جلو زدن از فروشگاهها نیست .سایت علیبابا ،بزرگترین شرکت تجارت
خردهفروشی آنالین بهعنوان درصدی از کل فروش
الکترونیکی در چین از آخرین شــگفتیهای دیجیتال خود ،مانند فروشــگاههای بدون صندوق
پیشبینی
60
پرداخت و تبلیغات ویدئویی برای سوپرمارکتهای خود در شهرهای بزرگ ،رونمایی کرده است.
چین
این سایت به همراه نزدیکترین رقبای خود (سایتهای  jd.comو پیندودو) با فروشگاههای مواد
50
غذایی در دورافتادهترین روستاها همکاری میکند تا توزیع کاالها ارزانتر و مؤثرتر شود .به گفته
40
«دنیل زیپسر» ( ،)Daniel Zipserعضو مؤسسه مشاوره مککنزی ،سال گذشته  374مرکز خرید
بزرگ در چین افتتاح شد و این در حالی است که قیمت کاالهای خردهفروشی در مرکز شهرهای
انگلیس
30
این کشور کاهش چشمگیری نداشتهاند.
 20در سطح جهان
در شرق و غرب جهان ،دنیای آفالین و آنالین با هم درآمیختهاند و به نام کانالی چندکاره شناخته
میشوند .احتماالً این امر ملموسترین روندی اســت که آینده خرید را تحت تأثیر قرار میدهد؛
*
 10پنج کشور اروپا
آینده ترکیبی از آنالین و آفالین خواهد بود.
آمریکا
0
مزایای مصرفکنندگان مشخص اســت؛ آنها با توجه به حالت و شرایطشان ،میتوانند بهراحتی
2010
11
12
13
14
15
16
17
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19
20
21
22
23
21
خرید حضــوری یا مجازی انجام دهنــد و این امکان باعث آســایش و راحتی آنها میشــود .اما
خردهفروشان با چالشهای بســیار زیادی مواجه میشــوند .آنها نهتنها باید هزینههای مغازه را
*(فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،اسپانیا و انگلیس)
منبع :سایت emarketer
پرداخت کنند؛ بلکه باید مبلغی را بهعنوان اجاره دیجیتال بابت نمایش کاالهایشان در کانالهای
جســتوجوی آنالین مانند فیسبوک بپردازند .آنها نهتنها باید هزینه تحویل اجناس را پرداخت
کنند؛ بلکه به مشتریان اجازه میدهند تا اجناس را در فروشگاه تحویل بگیرند .به گفته شاپیفای،
پلتفرم بزرگ آنالین ،خردهفروشان با سیل عظیمی از کاالی مرجوعی مواجه میشوند که اکنون
تأثیر بیشــتری روی خریداران دارد و به روشهای جدید تولید منجر میشود .نایکی نمونهای از
ن پرداخت کنند.
خردهفروشان در سراسر جهان ساالنه باید هزینهای بالغ بر یک تریلیون دالر بابت آ 
این قضیه است .این شرکت به لطف اپلیکیشن و فروشگاههای تعاملیاش به دادههای گستردهای
آنها تالش میکنند تا راهی برای سودآورتر کردن این کانال چندکاره پیدا کنند.
از مشتریانی
دستمییابد که از کفشهای این شرکت استفاده میکنند .به گفته اونیل ،وقتی شرکت متوجه
با این حال ممکن است این مسئله جذابتر هم شود؛ چراکه هنوز بخش زیادی از بازار به کار گرفته
نشــده اســت .به گفته «بندیکت اوانز» ( ،)Benedict Evansروزنامهنگار حوزه فناوری ،تجارت
شد که ترافیک اپلیکیشن به این دلیل است که افراد بیشتری یوگا کار میکنند ،فورا ً به سراغ تولید
الکترونیکی در سال  2019حدود چهار تریلیون دالر فروش داشته است .این رقم کمتر از یکپنجم
لوازم جدید یوگا رفت .جانسون بابت این موضوع بسیار خوشحال شد.
کل فروش خردهفروشی و مقدار کمتری از کل هزینههای مصرفکنندگان بود
که بانک جهانی آن را  65تریلیون دالر تخمین زده است .هنوز دهها تریلیون
دوران تحول
دالر از هزینه اضافی برای رقابت باقی مانده اســت ،اما این نگرانی وجود دارد
برای درک اهمیت این تغییر از انگلســتان در قرن شانزدهم شروع میکنیم.
در آینده به هر
که شرکتهای قدرتمند تجارت الکترونیکی ،مانند آمازون در آمریکا ،اروپا و
همانطور که «دوروتی دیویس» ( )Dorothy Davisاز نویســندگان ســابق
دو صورت ،آنالین
بخشهایی از آسیا و علیبابا در چین ،مبلغ زیادی از آن را تصاحب کنند .اکنون
روزنامه اکونومیست ،در کتاب خود به نام «تاریخ خرید» نوشته ،اولین انقالب
و غیرآنالین ،کار
رگوالتورها در آمریــکا ،اتحادیه اروپا و چین ،رهبران ایــن صنعت را زیر نظر
خردهفروشی در دوران الیزابت رخ داد .در آن زمان صنعتگران که طبق شیوه
میشود
گرفتهاند .این گزارش برای حفظ آینده این صنعت بهعنوان یک رنسانس و نه
یکبهیک با مشتریان ارتباط برقرار میکردند ،اولین فروشگاهها را برای فروش
یک خودکامگی دیجیتال ،بررسی میکند که کارآفرینان چگونه میتوانند در
اجناســی که دیگران تولید کرده بودند ،راهاندازی کردند و به ازای فروش آنها
برابر قدرتهای دیجیتال بایستند و حتی بر آنان غلبه کنند.
درصدی را بهعنوان کارمزد دریافت میکردند.
اکنون در میانه همهگیری کووید  ،19در حالی که مغازهها تعطیل شدهاند و آمازون شهر را به قرق
قرنها بعد انقالب صنعتی اتفاق افتاد و دومین تغییر بزرگ در خردهفروشــی را رقم زد .در این
خودش درآورده است ،به نظر میرسد که دنیا به سمت یک ویرانشهر دیجیتال حرکت میکند و
سیستم جدید ،کاالهای تولیدی کارخانهها فروخته میشد که بسیاری از افراد طبقه کارگر نیز قادر
فروشگاهها نقش قدیمی خود (بهعنوان محلی برای تعامالت اجتماعی ،شوخی و خنده) را دیگر ایفا
به خرید آنها بودند .این کاالها که تبلیغات گستردهای برای آنها میشد ،در فروشگاههایی توزیع
نمیکنند و جای آن را بهتنهایی گرفته است .اما این دیدگاه بسیار بدبینانه است .حتی یک مسافر
میشدند که هر روز بزرگتر میشدند تا از صرفهجوییهای حاصل از مقیاس سود ببرند .این روند
زمان از دوران الیزابت در انگلستان نیز تغییرات زیادی را که طی زمان رخ داده ،تشخیص میدهد.
امروزه برای ما آشناست؛ تولید انبوه باعث افزایش مصرف انبوه میشود.
طبق استدالل این گزارش ،دستفروشان دورهگرد ،تاجران ،غرفههای مواد غذایی ،صنعتگران،
ال برعکس
سومین انقالب در خردهفروشــی ،یعنی همان عصر دیجیتال امروزی ،این مدل را کام ً
فروشندگان و خریداران همگی به کار خود ادامه میدهند (البته با روشی جدید) .اصلیترین تفاوت
میکند و سیســتمی را به وجود میآورد که خردهفروشــان در اصطالح ،به آن کشــش از طرف
در بازار آن اســت که این بازار همان معماری دیجیتالی است که شرکتهای بزرگ فناوری آن را
مصرفکنندگان میگویند و جایگزین سیستمی میشود که فشار از سمت تولیدکنندگان است.
به گفته «مارک کوهن» ،مدیر مطالعات خردهفروشی در دانشکده تحصیالت تکمیلی کسبوکار
کنترل میکنند و در آینده باعث افزایش میل ما به ولخرجی میشود.
دانشــگاه کلمبیا در نیویورک ،در اوایل قرن بیســتم قدرت تجارت در دست خردهفروشان بود و
تولیدکنندگان نیز با آنها سهیم بودند ،اما امروزه قدرت در دست مصرفکنندگان است.
چنین تحولی باعث هراس در دنیای غرب شد و علتش این بود که در عصر دیجیتال ،زیرساختهای
بازار
خردهفروشی مهیا نبود .به گفته شرکت برنشتاین ،در آمریکا به ازای هر نفر 24 ،فوت مربع فضای
خردهفروشی وجود دارد که این رقم ســهبرابر انگلیس و ششبرابر چین است .طبق گفته شرکت
اطالعاتی  ،Coresight Researchدر ســال گذشته بیش از  8700فروشــگاه در آمریکا تعطیل
شدند .مرکز تحقیقات خردهفروشی تخمین میزند که  16هزار فروشگاه نیز در انگلستان تعطیل
و  183هزار شغل مربوط به خردهفروشی منحل شده باشند .در این میان دو بخش لباس و کفش
شرکتهای آمازون و علیبابا آنقدری که به نظر میرسند ،قابل نفوذ
بیشترین آسیب را در این دوران دیدهاند و اکثر فروشگاههایی که باز هستند ،محصوالت خود را با
نیستند
تخفیف به فروش میرسانند.
بحث داغ امروز بین خردهفروشان در مورد شرکتهای تجارت الکترونیکی است ،نه در مورد آمازون،
با این وجود در مناطقی از آسیا ،اکنون دوران رشد و شکوفایی است .شکوفایی تجارت الکترونیکی
شرکت بسیار قدرتمند آمریکایی و نه علیبابا که بزرگترین شرکت این حوزه در چین است .آنها در
در چین بیانگر اســتقبال زیاد مردم از تلفنهای هوشــمند ،کمبود مراکز خرید جذاب خارج از
مورد شرکت چینی پیندودو ( )PDDصحبت میکنند .این شرکت کار خود در زمینه عرضه آنالین
شهرهای بزرگ و تراکم باالی جمعیت شهری است که به این دلیل هزینه ارسال کمتر میشود.
مواد غذایی را در سال  2015شــروع کرد و موفقیتش در این زمینه باعث شد تا ارزش بازار آن به
ال
با این وجود ،چین به خاطر نوعی نوآوری که نسبت به سایر کشورها دارد ،از آنها جلوتر است (مث ً
بیش از  200میلیارد دالر برسد .سال گذشته این شرکت بیشترین رشد را در زمینه سهام اینترنتی
افراد معروفی که لواز م آرایشی میفروشند ،تبلیغات زنده اجرا میکنند) .برخی شرکتهای فناوری
در چین داشت و نرخ رشد آن تا  330درصد افزایش یافت.
چینی همانند شرکت نایکی نیز با بهرهگیری از خردهفروشی دیجیتال ،روش تولید کاالها را تغییر
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پیندودو به دو دلیل توجه دیگران را به خود جلب میکند .یکی مدل کسبوکار آن است .به گفته
«دیوید لیو» ،مدیر استراتژی این شرکت ،با افزایش تلفنهای هوشمند در چین تجربهای از تجارت
الکترونیکی شکل گرفت که مردم برای خرید همه محصوالت ،از روبات جاروبرقی گرفته تا موز،
از روش آنالین استفاده میکنند .این کسبوکار در دوران همهگیری کووید  19در صدها شهر و
روستا بهسرعت رشد کرد و اکنون کاربران پیندودو در گروههای مختلف دور هم جمع میشوند
و برای ارسال محصوالت کشاورزی محلی با قیمت بهصرفه پیشنهادهای خود را اعالم میکنند.
بعضی افراد این امر را «خرید گروهی جمعی» مینامند .آقای لیو به آن تجارت تعاملی میگوید.
این موضوع یکی از جدیدترین بخشهای مطرحشده در اینترنت چین است.
دومین دلیل موفقیت پیندودو این است که این شرکت باور غلط مردم درباره خرید آنالین را از بین
برده است .تا چند سال پیش به نظر میرسید که بازار تجارت الکترونیکی چین پلتفرمی برای رقابت
دوطرفه بین علیبابا و سایت  jd.comاست ،اما حاال دیگر اینطور نیست« .الینور لئونگ» ،از دالالن
شرکت سرمایهگذاری  ،CLSAپیشبینی میکند که در سال  2021سهام شرکت پیندودو بهعنوان
خردهفروشی آنالین ،از سهام شرکت  Jdبیشتر میشود و تعداد کاربرانش از کاربران علیبابا عبور
میکند .او معتقد است که اگرچه پیندودو سرمایه هنگفتی را صرف جلب توجه مشتریان خود از
مناطق فقیرتر چین به اپلیکیشن خود میکند ،اما امسال به سود زیادی دست مییابد.
نکته حائز اهمیت این است که پیندودو این کار را نه با کنار زدن رقبای بزرگتر خود؛ بلکه با نفوذ به
قسمتهایی از بازار که خارج از دسترس آنهاست ،انجام داده است .اگرچه فروش آنالین مواد غذایی
در دوران همهگیری بسیار افزایش یافته ،اما کمتر از  10درصد ارزش بازار محصوالت کشاورزی
به قیمت  8.1تریلیون یوان ( 1.25تریلیون دالر) ،بهصورت دیجیتالی خریدوفروش میشود .لیو
میگوید« :ما تا زمانی که به رشد اقتصادی برسیم ،ادامه میدهیم ».این نکته در دیگر موارد نیز به
کار میرود .اگرچه به نظر میرسد بازار اشباع شده است ،اما همچنان فرصت برای تازهواردان وجود
دارد؛ چراکه تجارت الکترونیکی چندان پیشرفت نکرده است.
بهدلیل اقدامات مقامات ضدانحصاری ،موضوع رقابت در چین باعث بههمریختن قیمت سها م شده
است .در نوامبر  ،2020اداره دولتی تنظیم بازار ،دستورالعملی را بهمنظور حفظ رقابت صحیح برای
پلتفرمها منتشر کرد .در دسامبر  2008قوانین ضدانحصاری بیشتر اجرا میشدند و به همین ترتیب
تحقیقات و جریمههای جدیدی را به همراه داشت .این موارد شامل رسیدگی به ادغام شرکتها
و سودآوری آنها ،طرحهای خرید گروهی ،کاهش قیمتها و تبعیض میان رقبا بود .لئونگ در ماه
ژانویه اعالم کرد که پلتفرمهای اینترنتی چین تأثیر زیادی بر صنعت ،اقتصاد و مصرفکنندگان
این کشور دارد ،به همین دلیل بعید است که متوقف شوند ،اما او انتظار قوانین بیشتری ،بهخصوص
در زمینه اطالعات مشتری داشت.
رقابت شایعی که در بازار خردهفروشــی چین به وجود آمده ،نشان میدهد که هیچ پلتفرمی (هر
چقدر بزرگ هم باشد) نمیتواند آن را کنترل کند.
به گفته «روبین ژو» ،عضو شــرکت برنشتاین ،این ســختگیری به این معناست که پلتفرمهای
فناوری شاید مجبور باشــند از فروشهای تهاجمی ،مانند فروش اجناس با تخفیفهای هنگفت
جلوگیری کنند .این مسئله باعث کاهش رشــد میشود ،اما مشــاغل ،نوآوری و حمایت آنها از
مصرفکنندگان ،به نفع خود آنهاست .به نظر میرسد علیبابا بزرگترین هدف است ،اما پیندودو
نیز بسیار مورد انتقاد قرار میگیرد .ژو معتقد است علیبابا بسیار به خود غَره شده و این تا حدودی
به خاطر کمکهای شــرکت زیرمجموعهاش« ،انتگروپ» است .اما به گفته او ،یکپنجم فروش
خردهفروشیهای چین از طریق این شرکت انجام میشود .وی خاطرنشان کرد که خردهفروشان
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همیشه منتظر تو خواهم ماند (جملهای معروف از فیلم کازابالنکا)
چینی از اقتصاد این پلتفرم بیشــتر حمایت میکنند؛ بنابراین بعید اســت که این سختگیری
بیمورد باشد.
یک شرکت سفارش آنالین غذا ،به همراه شــرکتهای پیندودو ،علیبابا Jd ،و  ،Meituanامکان
استفاده از طرحهای خرید گروهی و دیگر طرحها در شهرهای سطح پایین چین را فراهم کردهاند.
پلتفرم تائوبائو که متعلق به شرکت علیباباست ،باعث رشــد در زمینه پخش زنده و ویدئو شده و
افراد معروف ،از طریق این پلتفرم ،اجناس برند را با تخفیفهای بســیار زیاد میفروشند .اما بازار
داغ پخش زنده ،رقبای سرسخت زیادی مانند شرکت  ،Douyinزیرمجموعه تیکتاک (اپلیکیشن
اجتماعی جهانی) را به سمت خود جذب کرده اســت .برندها میتوانند با استفاده از ویچت که
زیرمجموعه اپلیکیشن تنسنت ،حریف علیباباست ،اجناس خود را بفروشند .این اپلیکیشن امکان
دسترسی به پرداخت دیجیتال را نیز برای مشــتریان فراهم میکند .همه بهدنبال آن هستند که
سهمی در تبلیغات آنالین داشته باشند .به گفته «مایکل جیس» ( ،)Michael Jaisعضو شرکت
تحلیل مد و زیبایی  ،Launchmetricsاین مسئله بهویژه در مورد پخش زنده صدق میکند که در
آن بهراحتی میتوان با استفاده از دادههای واقعی ارزش مالی آن تبلیغ را محاسبه کرد.
در اروپا و آمریکا شرایط برعکس اســت و مردم معتقدند که آمازون موفق شده است .تفاوت بین
سهام بازار تجارت الکترونیکی در آمریکا و والمارت (رتبه دوم) ،بسیار بیشتر از تفاوت بین علیبابا
و دومین شرکت در چین است .با وجود اینکه «مارک اشمولیک» ،عضو شرکت برنشتاین ،معتقد
است که آمازون سود کمی از کسبوکار خردهفروشی اصلی خود به دست میآورد ،اما رشد سریع
فضای ابری و تبلیغات آنالین این شــرکت باعث ایجاد حاشیه ســود هنگفتی میشود و آمازون
میتواند دوباره خردهفروشیاش را گسترش دهد .آمازون در پایان سال  2020مبلغ  42میلیارد
دالر پول نقد در صورتحساب خود داشت« .مارک اندره کمل» ( ،)Marc-André Kamelمشاور
شــرکت «بین» ،میگوید که احتماالً در پنج ســال آینده آمازون  100میلیارد دالر بیشتر از هر
 10خردهفروش قدیمی برتر دنیا صرف فناوری اطالعات میکند .همچنین این شرکت همچنان
ســرمایه زیادی را به تدارکات اختصاص میدهد و همکاری خود را با شرکتهای پست یوپیاس
( )upsو فدکس ( )FedExبیشتر میکند.
آمازون نیز مانند علیبابا در چین ،توجه رگوالتورها را به خود جلب کرده است .در اکتبر ،2020
کمیته کنگرهای در آمریکا اعالم کرد که در حال بررسی قوانین ضدانحصاری برای مقابله با قدرت
پلتفرمهای بزرگ فناوری است .این کمیته به قدرت آمازون نسبت به فروشندگان شخص ثالث در
بازار آن و فروش محصوالتش در رقابت با آنها اشاره میکند .در ماه نوامبر کمیسیون اروپا ،آمازون را
متهم کرد و اظهار داشت که این شرکت با استفاده از دادههای خصوصی فروشندگان شخص ثالث
برای بهرهمندی در کسبوکار خردهفروشی خود ،قوانین رقابت را زیر پا گذاشته است.
آمازون همه این اتهامات را رد کرد .اگرچه فروش آنالین آمازون در آمریکا بســیار زیاد است ،اما
فروش کل شرکت والمارت بیشتر از آن است .آمازون ،در فروش برخی اجناس مانند کتاب ،بهتر
عمل کرده ،اما در بخش مواد غذایی مانند سایر شرکتهاســت .ناظران با دقت بررسی میکنند

که آمازون برای رقابت با محصوالت اشــخاص ثالث ،محصوالتش را چگونه در ســایت به فروش
میرســاند ،اما این روش کمی متفاوت از روند فروش خردهفروشــان بزرگ است که محصوالت
برچسبدار خودشان را میفروشــند .آمازون سیاست خاصی را پیشه کرده است« .برایان نواک»
( ،)Brian Nowakاز کارمندان بانک مورگان استنلی میگوید« :مشاغلی که آمازون ایجاد میکند؛
حمایتش از شرکتهای کوچک و متوسط و مهارتهای فنی آن ،همه به نفع خود اوست».
«جف بزوس» ،بنیانگذار آمازون ،اخیرا ً تصمیم گرفته که سمت مدیر اجرایی را به «اندی جاسی»
واگذار کند ،البته این کار از روند کار رگوالتورها جلوگیری نمیکند .اما اگر همچنان تحت فشار
باشد ،ممکن است خدمات وب آمازون ( )Amazon Web Servicesکه بزرگترین شرکت رایانش
ابری در دنیاست ،از کنترل خارج شــود .بهعنوان مثال ،همزمان با رشد اقتصاد در چین ،رقیبان
جدیدی وارد این عرصه میشــوند که برخی از آنها از شرکتهای بزرگ فناوری هستند .بسیاری
از خردهفروشــان آنالین مبلغی را به فیسبوک و گوگل پرداخت میکنند تا مشتریان بتوانند با
جستوجو ،محصول آنها را پیدا کنند .تبلیغات آنالین همچنان قویترین بخش کسبوکار شرکت
آمازون هستند ،اما فیسبوک و گوگل کانالهای فروش را نیز به کار خود اضافه میکنند .فیسبوک
 160میلیون شرکت کوچک در سایت خود دارد .در سال  2020فیسبوک این امکان را برای این
شرکتها فراهم کرد تا بتوانند فروشگاه آنالینی در اپلیکیشن فیسبوک یا پلتفرم زیرمجموعه آن،
اینستاگرام ،راهاندازی کنند .سال گذشته گوگل حق کمیسیون خردهفروشانی را که مستقیم از
سایتشان فروش داشتند ،لغو کرد.
تغییراتی که در خرید آنالین ایجاد شد ه نیز باعث رقابت میشوند .در زمینه تجارت الکترونیکی در
آمریکا و اروپا ممکن است تلفنهای هوشمند موفقتر از رایانههای شخصی عمل کنند .این مسئله
باعث محبوبتر شدن تجارت اجتماعی یا تجارت از طریق رسانههای اجتماعی و ویدئو میشود.
به گزارش روزنامه فایننشالتایمز ،تیکتاک که رســانهای برای افزایش آگاهی از برند است ،این
امکان را برای محبوبترین افراد مشهور فراهم میکند تا محصوالتشان را در سایت این شرکت
به فروش برسانند.
این رقابت تنگاتنگ به حدی زیاد میشود که در ســرویسهای تدارکاتی و پرداخت نیز رقابت به
وجود میآید .در آمریکا ،آمازون به جای اینکه از بستههای شرکت خدمات پستی آمریکا استفاده
کند ،بیشتر از بستههای پستی خودش استفاده میکند .اما رقبایی مثل شرکت والمارت ،در حال
توسعه سرویسهای اشتراک پولی مانند آمازونپرایم هستند و از این طریق مزایایی مثل تحویل
رایگان و دیگر امتیازات را به مشتریان ارائه میدهند.
مسئله بعدی مالیات است .در همه دنیا مقامات مالیاتی ،شرکتهای دیجیتال قدرتمند را با دقت
بررسی میکنند .در سال  2020بدهی مالیاتی آمازون بسیار افزایش یافت ،اما همچنان دولت جو
بایدن در نظر دارد که مالیات سودآورترین شرکتهای آمریکا را افزایش دهد.
دولتهای اروپایی در حال افزایش مالیاتهای خدمات دیجیتال شــرکتهای فناوری هستند تا
بتوانند آنها مجبور کنند در حوزههایی که مشتری بیشتری دارند ،مالیات بیشتری پرداخت کنند.
برخی از آنها متوجه شدند که پلتفرمهای تجارت الکترونیکی انبارهای خارج از شهر ،مالیات کمتری
نسبت به خردهفروشان فروشگاههای داخل خیابانها پرداخت میکنند .حتی چین هم در نظر دارد
که مالیات شرکتهای بزرگ فناوری را افزایش دهد.
در نهایت افزایش مالیات ،رســیدگی دقیقتر به رگوالتوری و باال رفتن رقابت ،باعث دشوار شدن
ال آسیب
سودآوری در تجارت الکترونیکی میشود .اما حتی اگر همه این شرایط اعمال شود نیز اص ً
نمیبینند؛ چراکه غولهای تجارت الکترونیکی تابهحال پیشرفت بسیار زیادی داشتهاند.

شرکتهای بزرگ مختلف
سهام بازار خردهفروشی آنالین بر حسب درصد
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فروشندگان

خیزش شورشیان
نادیدهگرفتن آمازون کار دشواری برای برندهاست ،اما غیرممکن نیست
اگر برند «آلبردز» ( )Allbirdsرا در سایت آمازون تایپ کنید ،تعداد بیشماری از کفشهای پشمی
برایتان نمایش داده میشود .البته هیچکدام از آنها متعلق به سانفرانسیسکو نیست (محل زندگی
کفاشی که اولین کفشهای پشــمی مرینو را تولید کرد)« .جوی زویلینگر» (،)Joey Zwillinger
بنیانگذار شــرکت آلبردز ،از کفشهای تقلبی که در آمازون میبیند ،گالیه دارد .او میگوید« :از
ی کردهایم تا با شرکتهای بزرگ آنالین و
سال  2016که شرکت ،فروش آنالین خود را آغاز کرد ،سع 
همچنین عمدهفروشانی که فروش حضوری دارند ،مانند شرکت  ،Shoe Lockerهمکاری نکنیم ».این
استراتژی تحولی در صنعت جهانی کفش است و فقط در آمریکا  80میلیارد دالر درآمد دارد .دلیل این
موضوع آن است که این شرکت با حذف واسطه (آنالین یا حضوری) میتواند روی مواد اولیه بادوامتر
سرمایهگذاری کند و به مشتریان بهتری دست یابد .همچنین این کار باعث میشود که شرکت بتواند
مشتریان خود را دقیقتر بررسی کند.
این شرکت به جای فروش در سایت آمازون از پلتفرم شاپیفای استفاده میکند .این پلتفرم در اوتاوا،
پایتخت کانادا ،مستقر است و در  175کشور جهان فعالیت میکند .شاپیفای این امکان را برای شرکت
آلبردز فراهم میکند تا از طریق کانالهای آنالین خود و فروشــگاههای غیرآنالینش ،اجناسش را
به فروش برساند .با وجود اینکه شرکت آلبردز بسیار مشتاق است تا بهصورت مستقل کار کند ،اما
زویلینگر ،گمان میکند که خردهفروشانی که مستقیم با مشتری در ارتباط هستند ،نمیتوانند در
برابر جاذبه آمازون و دیگر پلتفرمها مقاومت کنند؛ در نتیجه جذب آنها میشوند .او خاطرنشان کرد
که بیش از نیمی از جستوجوهایی که در مورد محصوالت انجام شده ،ابتدا در آمازون بوده؛ بنابراین
در این صورت بهراحتی نادیده گرفته میشوند و حتی از آنها تقلید میشود .سه شرکت قدرتمند گوگل،
فیسبوک و آمازون ،بیشترین قابلیت را در تبلیغات دیجیتال مورد نیاز برای شروع یک برند و حفظ
محبوبیت آن دارند که هزینههای آن روزبهروز بیشتر هم میشود .او گفت« :اکنون راحتترین زمان
ممکن برای راهاندازی کسبوکاری با اندازه مناسب است و نگهداری از آن هم مسئله دیگری است».
ال جدی پرسید« :آیا تعداد زیادی از شرکتهایی که محصوالتشان را مستقیم به مشتری
وی کام ً
میفروشند ،میتوانند با مشکالت مقابله کنند؟ احتماالً پاسخ منفی است».
آمازون تأثیر بســیار بدی روی خردهفروشان غیرآنالین داشته است .بســیاری از آنها کارشان را از
دست دادهاند و مراکز خرید و خیابانهای پر از فروشگا ه را رها کردهاند .در سالهای اخیر ،در آمریکا
و انگلیس ،تعطیلی فروشگاهها بسیار بیشــتر از افتتاح آنها بود ه است .در دوران همهگیری در سال
 ،2020خردهفروشان بزرگ بیشتر آسیب دیدهاند .شرکت بانکداری گلدمن ساکس اعالم کرده که
فروشگاههای موجود در انگلیس (که خردهفروشیهای آنالین بســیار زیادی دارد) نیز به تجارت
الکترونیکی روی آوردهاند و حاشیه سود را کاهش دادهاند.
آسیب همه افراد به یک اندازه نیست .برندهای بزرگ جهانی مانند نایکی و زارا که متعلق به شرکت
خردهفروشی اسپانیایی به نام «ایندیتکس» ( )Inditexهستند ،چنان اعتباری دارند که میتوانند
بدون نیاز به پرداخت بهایی گزاف برای جلب اعتماد ،مردم را ترغیب کنند تا با آنها همراه شوند .آنان
ال یکی از کارهایی که
میتوانند با کاهش سربار زنجیره تأمین خود ،حاشیه سودشان را حفظ کنند ،مث ً
میتوانند انجام دهند ،این است که به هر تکه لباسی که میفروشند تگ  RFIDمتصل کنند تا از این
طریق به هر روشی میخواهند (آنالین یا حضوری ،بسته به نوع تقاضای مشتریان) محصوالتشان را
بفروشند و از فروشگا ه فقط برای فروش لباس استفاده نکنند و آن را به مراکز فروش ،توزیع و محلی
برای برگشت لباسهای مرجوعی آنالین تبدیل کنند .با این حال شرکت ایندیتکس سال گذشته
اعالم کرد که میخواهد  1200فروشگاه را در سراسر جهان تعطیل کند.
فروشگاههای تخفیفدار ،مانند فروشــگاه  Dollar Generalدر آمریکا ،در حال پیشرفت هستند.
بسیاری از آنها همچنان فروشگاه جدید افتتاح میکنند .شرکت «پریمارک» ( )Primarkمجموعهای
از کسبوکارهای ارزانقیمت مربوط به مد است که فروش آنالین ندارد .این شرکت متوجه شده که
داشتن قیمتهای پایین ویژگی بسیار مهمی است و باعث جذب خریداران بسیار زیادی میشود.
«جورج وستون» ،رئیس شرکت خردهفروشی مواد غذایی بریتانیا و صاحب شرکت پریمارک ،ادعا
میکند که اگر فروشگاهی را با برند معتبری در نظر بگیریم ،این فروشگاه میتواند مزایای بیشتری؛ از
جمله کارایی بیشتر ،هزینه کمتر و کربن کمتری نسبت به حالت سنتیاش داشته باشد (حالتی که
یک وسیله نقلیه اجناس افراد را در زمان تعطیالت به دستشان برساند ،بهتر از حالتی است که همه
افراد تکتک به فروشگاه بروند).
برخی خردهفروشان آنالین مد ،معتقدند اگر برندی معروف باشد ،بهراحتی میتواند مشتری را جذب
کند و اکنون در حال ساخت مجموعهای از نمونهکارهای برندهای غیرآنالینی هستند که با شکست
مواجه شدهاند .در بین برندهای معتبر آمریکایی ،یک شرکت واقع در نیویورک ،برندهای «بروکس
برادرز» ( )Brooks Brothersو «بارنیز» ( )Barneysرا خریده اســت .در انگلیس نیز برند «بوهو»،
برندهای «دوروتی پرکینز» (« ،)Dorothy Perkinsبورتون» ( )Burtonو «والیس» ( )Wallisرا از
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فینتک

زنجیره شکستخورده «آرکادیا» خریداری کرد.
خردهفروشان بومی دیجیتالی ،مانند آلبردز ،میتوانند برای توسعه کسبوکار خود در کنار فروش
آنالین ،فروشگاههای خود را نیز تأسیس کنند .آقای زویلینگر معتقد است که تضادی در این میان
وجود دارد؛ هرچند بسیاری از افراد منتظرند فروشــگاههای آنالین و تجارت الکترونیکی پایانی بر
خردهفروشی فیزیکی باشند ،اما فروشگاههای آلبردز تصمیم ندارند کارشان را تعطیل کنند.
دیگر شرکتهای قدرتمند دیجیتال ،مانند شرکت تخصصی عینک واربی پارکر و شرکت تولیدکننده
تشک کاسپر نیز همین کار را انجام میدهند .شرکت تولیدکننده میانوعده  Three Squirrelsنیز
که از محبوبترین شرکتهای دیجیتال در چین است ،اکنون  300فروشگاه دارد.
فروشگاهها نباید فقط محلی برای فروش اجناس باشند؛ بلکه مشــتریان باید بتوانند با محصول
ارتباط برقرار کنند .شــرکت آلبردز ،آنچه زویلینگر «تجربه امتحانکــردن» مینامد را با دقت
انجام داده اســت .آلبردز جعبههای کفش را بهطور ماهرانهای در فروشــگاه چیده است و آنها را
در اتاق پشتی نگذاشته اســت ،بنابراین بهراحتی میتوان در عرض چند ثانیه کفشی را امتحان
کرد .شرکت کاسپر پیشــنهاد میدهد که مردم روی تشکهای آنها بخوابند .سایر خردهفروشان
خوشسلیقه ،مانند گالریهای هنری ،به نظافت فروشگاهها توجه میکنند .این روش ممکن است
برای همه مفید نباشد .وستون به کنایه میگوید« :شرکت «بوند استریت» ( )Bond Streetبسیار
زیبا و دوستداشتنی است ،اما مردم اکثرا ً از این فروشگاهها خرید نمیکنند ».با این وجود ،هرچه
کاالهایی که بهصورت آنالین فروخته میشوند ،غیرشخصیتر باشند ،فروشگاهها باید به خدمات
مربوط به مشتریان بیشتر توجه کنند.
یکی از دالیلی که افراد از خرید از آمازون دوری میکنند ،این است که جستوجو بین نرمافزارهای
شرکتها و مارکهای مختلف برای خریداران خستهکننده است .زویلینگر امیدوار است که شاپیفای
با ایجاد ویترینی مجازی که برندهای مختلف بتوانند کاالهای خود را در آن به نمایش درآورند (مانند

کاری که علیبابا در چین با  TMallانجام داد) ،این مشــکل را حل کند .همه بر این باور نیستند که
برندهای مســتقل در جنگی نابرابر با غولهای فناوری هستند« .هارلی فینکلشتاین» ،مدیرعامل
شاپیفای ،با این نظر مخالف است .او اصرار دارد که «من شدیدا ً مخالفم که این فقط غولها هستند که
بزرگتر میشوند و میتوانم این را ثابت کنم ».او از برندهایی مثل ( Beyond Yogaشرکت پوشاک)،
( Beyond Meatشرکت محصوالت گیاهخواری) یاد میکند که از طریق شاپیفای بهسرعت رشد
کردهاند .او میگوید که انگیزه این شــرکتها برای ارتباط نزدیک با مشتریان خود ،جنگیدن برای
پایداری و ارائه نمونهای الهامبخش از کارآفرینی؛ باعث پیشرفت آنها شده است.
«سباستین سیمیهاتکوفسکی» ( ،)Sebastian Siemiatkowskiمؤسس «کالرنا» (پلتفرم پرداخت
آنالین که با بسیاری از برندهای  DTCهمکاری میکند) نیز همین نظر را دارد .او آنچه را که ماهیت
«پیمایشــی» اکثر خریدهای آنالین مینامد ،منفور میشــمارد و معتقد است زیرساخت تجارت
الکترونیکی ،شــامل بازارهای آنالین ،تحویل و پرداخت؛ به کاال تبدیل خواهند شد .از آنجایی که
دیجیتالسازی اصطکاک بین خریداران و فروشندگان را از بین میبرد ،میتواند «اقتصادی کاملتر»
و با فرصت رشدی تقریباً نامحدود ،ایجادکند .او میگوید« :مردم ،بزرگی اقتصاد اینترنتی را دستکم
میگیرند ».حتی فیلمهای نتفلیکس میتواند کانال فروشی برای خریدارانی باشد که مشتاق خرید
فیلمها هستند .نوآوریهای مشتریمحور (او طرح اکنون بخر ،بعدا ً بپرداز کالرنا را مطرح میکند)
برای بقای این کسبوکارها ضروری خواهند شد.
همهگیری باعث شــده تا بخشــی از صنعت خردهفروشــی که کمترین نوآوری را داشته (یعنی
خواربارفروشی) وارد دور ه فشردهای از بازآفرینی شــود .خواربارفروشی بهعنوان یکی از بخشهای
آنالین ،با بیشترین سرعت رشد در جهان در ســال  2020به خط مقدم جدید تجارت الکترونیکی
تبدیل شده است .اما زیاد هم امیدوار نباشید .این رفتوآمد هفتگی به سوپرمارکت به دست فراموشی
سپرده نخواهد شد.

مسلحکردن شورشیان
گزینههایی که در سراســر جهان جایگزین فناوریهای
گ شدهاند ،در حال شکوفایی هستند.
بزر 
با وجود اینکه پلتفرمهای فناوری آمریکایی و چینی اولین
پلتفرمهایی بودند که از مزایای تجارت الکترونیکی بهرهمند
شدند ،اما یک شرکت کانادایی همان ابتدا متوجه شد که
میتواند از فروش بیل پول هنگفتی به دســت آورد .این
شرکت شاپیفای بود .شــاپیفای خدماتی مانند نرمافزار،
تدارکات و پرداخت را برای شــرکتها فراهم میکند تا به
جای فروش در پلتفرمهای بزرگ ،مانند آمازون ،فروشگاه
آنالین خودشان را راهاندازی کنند .ارزش این شرکت (175
میلیارد دالر) فقط حدود یکدهم ارزش آمازون است ،اما
در پنج سال گذشته ارزش ســهام این شرکت بیش از 10
برابر ارزش کتاب «فروشگاه همهچیز» شده است.
«هارلی فینکلشــتاین» ،رئیس شــاپیفای ،مشوقی برای
خردهفروشان کوچک است .شاپیفای بیش از یک میلیون
فروشــنده متنوع دارد .از برندهای یــک میلیارد دالری
مانند آلبردز گرفته تا استارتآپهای کوچکی که اولین
فروششــان را هر  52ثانیه یک بار در ایــن پلتفرم انجام
میدهند ،جزء فروشندگان شاپیفای هستند .با این حال او
همچنان معتقد است که برنده بزرگ تحول در خردهفروشی
مصرفکنندگان خواهند بــود؛ چراکه این تحول ،بر نحوه
خرید و انتخاب آنها تأثیر میگذارد .فینکلشتاین میگوید:
«از زمان «جان وانامیکر» (( )John Wanamakerکه در
سال  ،1876یکی از جدیدترین فروشگاههای بزرگ آمریکا
را تأسیس کرد) تابهحال تغییری مشابه این ایجاد نشده که
به نفع مشتری باشد».
احتماالً شاپیفای بزرگترین شرکت تجارت الکترونیکی
ن را نشنیدهاند.
ال اســم آ 
اســت که بســیاری از مردم اص ً
فینکلشتاین میگوید« :حمایت از ادامه کار خردهفروشان
مستقل و رشــد آنها از طریق کانالهای فروش ،از آمازون
گرفته تا رســانههای اجتماعی و مغازههای سنتی ،باعث
مسلحکردن شورشیان میشــود .با این حال مشکل فقط
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این نیســت .پلتفرمهای محلی در سراســر جهان برای
جلوگیری از تسلط پلتفرمهای آمریکایی و چینی بهشدت
با هم رقابت میکنند.
در ژاپن ،آمازون و راکوتن (یک تجارت الکترونیکی محلی
قدیمی) بر سر به دســت آوردن رهبری بازار با هم رقابت
میکنند ،اما شرکت مخابراتی ســافتبنک نیز قصد دارد
یاهو ژاپن (سایت خرید آنالینی که در آن سهام هنگفتی
دارد) و الین (اپلیکیشــن پیامرســان) را با هم ادغام کند
و رقابت سهســر بردی را به وجود آورد .همچنین آمازون
با همکاری با شــرکت  street11که به یک شرکت محلی
بزرگ مخابرات تعلق دارد ،نقشــههایی برای کره جنوبی
دارد ،اما پلتفرم آنالین شــرکت «کوپانگ» ()Coupang
بهشدت با آن رقابت میکند .شعبه شرکت اییبی ()eBay
در کره جنوبی نیز بهزودی به فروش میرسد و این مسئله
رقابت را شدیدتر میکند.
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بدون نگرانی سفارش خود را ثبت کنید

غولهای فناوری چینی ،علیبابا و تنسنت ،در شرکتهای
جنــوب شــرقی آســیا ،الزادا (  ،)Lazadaتوکوپدیــا
( )Tokopediaو سهآ ( )Seaســهام دارند و از این طریق
میتوانند از تجارت الکترونیکــی در این منطقه برخوردار
شوند.
با وجود اینکه بیشتر خردهفروشی هند در مغازههای کوچکی
به نام  kiranaاتفاق میافتد ،اما تجارت الکترونیکی رقابتی
بین آمازون ،فیلیپ کارت (متعلق به شــرکت والمارت) و
جیومارت ( )JioMartاســت( .جیومارت متعلق به شرکت
 Relianceاست که تحت حمایت فیسبوک ،رسانه اجتماعی
قدرتمند در آمریکا کار میکند ).شــرکتهای غربی فقط
بهدنبال داشتن ســهمی در بازار بزرگ خردهفروشی هند
نیســتند ،آنها میخواهند یاد بگیرند که با به وجود آمدن
فروشــگاههای آنالین ،چگونه میتوان مــردم را به خرید
تلفنهای هوشمند تشــویق کرد .به گفته «لی هاپکینز»،
رئیس استراتژی بینالمللی شرکت والمارت ،دلیل آن این
است که به خاطر زیاد بودن زبانهای محلی ،مردم باید بیشتر
از صدا و ویدئو برای جستوجو استفاده کنند.
بازار اروپا در دست آمازون است ،اما بازارهایی نیز راهاندازی
شدهاند که اجناس افراد دیگر را میفروشند ،مانند زاالندو
در برلین و بوهو در منچســتر .الگوی خردهفروشــان در
آمریکای التین علیباباســت ،نه آمازون .شرکت «لیبره»
( )Mercado Libreدر بوئنوسآیــرس کــه رهبر بازار در
منطقه اســت ،بر خالف آمازون محصــوالت خودش را
نمیفروشد .این شرکت نیز مانند علیبابا سیستم پرداخت
دیجیتالی قدرتمندی دارد .با این حال در رقابت رودرروی
این دو شرکت در مکزیک ،آمازون بسیار قوی عمل کرده
و رقابت آنها در برزیل نیز شــدیدتر میشــود .نام آمازون
از طوالنیترین رودخانه کشــور آمریکا گرفته شــده ،اما
کسبوکار این شرکت در برزیل برازنده نام آن نیست و این
یک استثنای نادر است.

راهنما

فوت کوزهگری نتفلیکس

قانون بیقانونی ،درباره فوت کوزهگری نتفلیکس است .امروزه این شرکت ،هیوالیی است که در  190کشور دنیا سرویس ارائه میدهد ،تأثیر فرمی و محتوایی بر سینما گذاشته و پیشبینی میشود که بهزودی
پارادایم نتفلیکس در سینما به وجود بیاورد .اگر بخواهم دلیل اصلی موفقیت هستینگز و مجموعه نتفلیکس را در یک عبارت خالصه کنم؛ «خالفآمد عادت» است .دیگرانی که امروزه حسرت نتفلیکسشدن را
میخورند ،هرگز جرئت رفتن به سمت انعطافپذیری ،ریسکپذیری ،چابکی و مهمتر از همه فقدان بوروکراسی را نداشتند؛ ویژگیهایی که نتفلیکس اما داشت .درست است که بنیان هیچ منزلتی جاودانه نیست،
اما به نظر میرسد که نتفلیکس خالف بالکباستر که زمانی رقیبش بود ،خود را چنان پیریزی کرده که برای هر بازآفرینی و هر از نو شدنی آماده باشد و حاالحاالها شاهد اوجگرفتن نتفلیکس باشیم .میتوان از
تجربه هستینگز و نتفلیکس آموخت و با حفظ اصول منعطف بود تا جامانده از شتاب تحوالت نباشیم .مثال سینماییاش دوگانه اسکورسیزی ـ اسپیلبرگ است؛ اسپیلبرگی که مصرانه میخواست نتفلیکس را
به بازی راه ندهد یا پیرمرد نابغه سینما ،اسکورسیزی که از فرصت نتفلیکس برای ساختن اثر قابل توجه دیگری استفاده کرد؛ اثری که فقط به قول خودش با همکاری نتفلیکس ساخته میشد .پس بهتر است با
شنیدن و آموختن تجربه هستینگز بهجای در مسیر بالکباستر بودن ،در راه نتفلیکس باشیم و به جای اسپیلبرگشدن ،اسکورسیزی شویم.

دکه

شهاب شهسواری

مزه دورکاری به ذائقه کارکنان خوش آمدهاست
هفتهنامه نیوزویک

تاريخ انتشار ۲۳ :آوریل ۲۰۲۱
صاحبامتیاز :نیوزویک
تيراژ ۱۰۰ :هزار نسخه
اولين شماره1933 :
دفتر مركزي :نیویورک ،نیویورک
وبسایتnewsweek.com :
سوژهها# :دورکاری #کرونا #کووید_# ۱۹محیط_کار
هفته نامه نیوزویک ،طرح جلد شماره هفته اول اردیبهشتماه خود را به تصویری از نظامیان آمریکایی در خارج از این
کشور اختصاص داده و این سؤال را مطرح کرده که چرا دولتهای آمریکا از پایاندادن به جنگهای بیپایان این کشور
در جهان ناتواناند ،اما موضوع یکی از مقاالت اصلی این شماره هفتهنامه نیوزویک ،مسئله آینده دورکاری و محیطهای
کاری ،در آستانه فروکشکردن همهگیری کرونا دستکم در آمریکاست .تیتر دوم روی جلد مجله این است« :بازگشت
به محل کار؟ کارمندان مقاومت میکنند» .در گزارش این هفتهنامه در خصوص بازگشایی دفاتر کار و ازسرگیری کار
حضوری میخوانیم« :با شــتابگرفتن بیشتر واکسیناســیون کووید  ۱۹و کاهش محدودیتها در ایالتهای مختلف
آمریکا ،کارفرمایان بهتدریج کارمندانشــان را برای حضور در محل کار فرامیخوانند و گمان میرود که این شتاب در
طول ماههای آینده سرعت بیشتری بگیرد .آنچه تصور میشد به معنای بازگشت زندگی به شرایط عادی باشد ،حاال با
مقاومت گروههایی از کارکنان در حال تبدیلشدن به یک شکاف و درگیری است .بسیاری از این افراد نگراناند که ممکن
است در محل کار به بیماری مبتال شوند ،دغدغه نگهداری از فرزندانشان را دارند که همچنان بهصورت مجازی در حال
آموزش هستند و مهمتر از همه اینکه بعد از تجربهکردن انعطافپذیری کار در منزل ،چندان نسبت به بازگشت به محیط
کار هشت ساعت در روز تمایل ندارند.
چگونگی حلوفصل این رویارویی میتواند چشــمانداز بازار کار ،نهتنها در آینده نزدیک؛ بلکه برای سالهای پیش رو
را تعیین کند .اما در حال حاضر طبق آماری که مؤسسه «بســتپرکتیس» ( )Best Practice Instituteمنتشر کرده،
شکاف میان کارگران و کارفرمایان بهشدت زیاد است .در حالی که  ۸۳درصد از مدیران عامل خواهان بازگشت کارکنان
به وضعیت کار حضوری هستند ،فقط  ۱۰درصد از کارکنان تمایل به بازگشت به شرایط کار تماموقت دارند.
در این گزارش که با عنوان «در آستانه یک رویارویی واقعی قرار داریم» منتشر شده ،میخوانیم« :برای بسیاری از کارکنان
کار کردن از خانه در دوران همهگیری بیماری کرونا این گزینهها را در اختیار آنها قرار داده که بتوانند وقت بیشــتری
برای خانواده بگذارند و فرصت ورزش ،رســیدگی به امور شخصی ،ســرگرمی و حتی کارهای جانبی داشته باشند .اما
همزمان تنهایی یا افراط در مصاحبت با خانواده باعث شد ه که گروهی از کارکنان تمایل داشت ه باشند تا دستکم بخشی
از وقتشان در هفته را به دفاتر کار بازگردند.
کارمندان جوانتر ترجیح میدهند ساعات بیشتری را در محل کار بگذرانند تا بتوانند حجم بیشتری از فرهنگ سازمانی
را جذب کنند و از موقعیت راهنمایی گرفتن در محیط کار بهرهمند شوند.
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مشتریمحوری در فناوری مالی
ماهنامه فینتک

تاريخ انتشار :آوریل ۲۰۲۱
صاحبامتیاز :بیزکلیک مدیا
تيراژ :انتشار آنالین
دفتر مركزي :نورویچ ،بریتانیا
وبسایتfintechmagazine.com :
سوژهها# :مشتریمحوری #نووو_بنکو #پرتغال
طرح جلد شــماره ماه آوریل مجله فینتک« ،خوآئو دیاس» ،مدیر دیجیتال
نووو بنکو ( )NOVO BANCOاست .او در مصاحبه با این شماره فینتک توضیح
میدهد که چگونه مشتریان بانک به حیاتیترین عنصر در تحول دیجیتال این
بانک تبدیل شــدهاند .در مقدمه این مصاحبه میخوانیم« :ایجاد یک محیط
مشــتریمدار اولویت اصلی خوآئو دیاس ،مدیر دیجیتال نووو بنکو اســت .او
بهتازگی به این بانک پیوســت ه و بعد از  ۱۷ســال تجربه در مککنزی و شرکا
( )McKinsey&Companدر مقام مشاور مدیریتی و مشاور مهارتهای تحول
کسبوکار ،حاال مسئولیت تحول دیجیتال این بانک را بر عهده دارد ».نووو بنکو
یک مؤسســه بانکداری آنالین در پرتغال است که از سال  ۲۰۱۴تأسیس شد ه
است .دیاس در مقام مدیریت دیجیتال این بانک مجموعهای از اقدمات را برای
پیشــبرد تحول دیجیتال این بانک انجام داده و در طول سال  ۲۰۲۰بیشترین
اقدامات نوآورانه از زمان تأسیس بانک تاکنون اتفاق افتاده است .او میگوید« :ما
اکثر این کارها را با کمک افرادی انجام دادیم که بهصورت دورکاری از خانه کار
میکردند و تاکنون موفق شدهایم روشهایی را به کار بگیریم که بیشترین کمک
را به تیمهایمان برای همکاری و مشارکت میکنند».
یکی از مهمترین اهداف دیــاس برای تحول دیجیتــال در این بانک ،ایجاد
محیطی مشــتریمحور اســت .بهعنوان یک مدیر ،دیاس معتقد است که
شفافیت و شنیدن حرفهای همکاران ،بهویژه آنها که در خط مقدم با مشتری
سروکار دارند ،مهمترین مسئله در هدایت تیمهاست .این بانک آنالین در طول
سال گذشــته چندین تغییر عمده ایجاد کرده تا دسترسیپذیری خدماتش
به شکل گســتردهتری برای کاربران فراهم شود .اســتراتژی دیجیتال نووو
بنکو این است که مسیر هر مشتری کلیدی را به شکل کامل شخصیسازی
و بازآفرینی کند.

شهر و فناوری

نگاهی به پلتفرم اوبر و نقش آن در سیستم مدیریت شهری

تالش برای داشتن شهری بهتر

در عصر دیجیتال ،دیگر نمیتوانیم صرفا ًاز طریق شهود و ادراک بصری برای شهرها تصمیم اتخاذ کنیم .این،
همه آن حرفی است که سیستم مدیریت شهری با پلتفرم اوبر داشت
باران باقری
تحلیلگر آزمایشگاه داده و حکمرانی

از زمانی که اوبر بهعنوان یک پلتفرم اشتراک خودرو ،روی کار آمد ،نزدیک
به  12سال میگذرد .به بیانی دقیقتر ،در سال  2009بود که برای اولینبار
زمزمههایی از یک ابتکار نوین در حوزه تاکسیرانی شهر سانفرانسیسکو به
گوش رســید؛ ابتکاری که ســنگ بنای اصلی آن ،متصلکردن کاربران به
افرادی بود که قصد به اشتراک گذاشــتن ماشین خود با دیگران را داشتند.
بعد از گذشت چند سال از ظهور و بروز این پلتفرم در دنیای مدرن ،ضرورت
وجود آن در دنیای مدرن بر همگان آشــکار شــد و بهتدریج در شــهرها و
کشورهای مختلفی ریشه دوانید.
با گذر زمان ،ثابت شد که اوبر تنها بازیگر این میدان نیست و رقبای جدید و
تازهنفسی همچون لیفت ،ســایدکار و هکسی نیز به این عرصه پا گذاشتند؛
رقبایی که روند پیشــرفت و فراگیری آنها همچون زنگ خطری برای اوبر
بوده و اوبر را به فکر راهکاری برای افزایش بهرهوری خود و ایجاد مزیتهای
رقابتی بیشتر انداخت .چندی نگذشت که مشــخص شد آنچه میتواند به
تمایز اوبر از سایر رقبای خود منجر شــود ،نحوه بهرهگیری آن از دادههایی
است که به واسطه استفاده از پلتفرم ایجاد میشود .دادههایی همچون میزان
سفرهای انجامشده در شهر ،شــدت تولید و توزیع سفر در مناطق مختلف،
ساعات اوج سفر در طول شبانهروز ،میانگین هزینه پرداختشده به ازای هر
کیلومتر سفر و . ...آگاهی به این نکته ،اوبر را به فکر تحلیل دادهها و بهرهگیری
از آنها بهمنظور افزایش بهرهوری سیستم انداخت.
با بزرگتر شدن اوبر و افزایش محبوبیت آن در شهرهای مختلف ،گروههای
جدیدی از معترضان و مخالفان در برابر این جریان ایستادند .یکی از اولین
گروههای معترض ،سازمان تاکســیرانی شــهر سانفرانسیسکو و تمامی
تاکسیرانانی بود که با روی کار آمدن اوبر ،درآمدشان بهسرعت در حال کاهش
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بود .این گروه خواستار طرح نوعی سازوکار بهمنظور جلوگیری از ایجاد ضرر برای تاکسیرانان شهری بودند که بررسی
جزییات آن خارج از این بحث است.
با این حال ،این پایان ماجرا نبود .پس از چندی ،کشمکشها میان شهرداری و سیستم مدیریت شهری با اوبر مجددا ً اوج
گرفت .آنچه مورد تقاضای سیستم مدیریت شهری بود ،دسترسی به دادههای تولیدشده در پلتفرم اوبر بهمنظور بهرهگیری
از آنها در فرایندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری شهری بود .به عبارتی دقیقتر ،ادعای سیستم مدیریت شهری این بود
که تجزیهوتحلیل دادههای تولیدشده بهمراتب میتواند متخصصان مربوطه را در شناخت عمیقتر شهر و اتخاذ تصمیماتی
با کمترین ریسک و خطر ،یاری رساند .بعد از گذشت چند سال از شروع کشمکشهای سیستم مدیریت شهری با اوبر ،به
نظر زمان مناسب برای بررسی رفتار اوبر و نحوه پاسخدهی او به درخواستهای مربوطه فرارسیده است .در همین راستا ،در
ادامه سعی خواهیم کرد که روند طیشده برای پاسخدهی به این چالش ،بهصورت دقیقتری مورد شرح و بررسی قرار گیرد.

شهر مدرن ،برنامهریزی مدرن را میطلبد

شــهرها پیچیدهاند ،چون شــهروندان پیچیدهاند .برای اثبات این ادعا کافی اســت به تعداد ســفرهایی (به معنای
جابهجاییهای درونشهری یا بینشهری) فکر کنید که در طول یک هفته اخیر داشتهاید؟ تعداد سفرهایی که در طول
یک سال اخیر داشتهاید؟ آیا همیشه و برای همه ســفرها از یک نوع روش حملونقلی مشخص استفاده میکنید؟ آیا
همیشه دقیقاً از یک مسیر مشخص حرکت میکنید؟ آیا هر روز و هر سال دقیقاً در یک ساعت مشخص از خانه خارج شده
و بازمیگردید؟ آیا معیارهای شما برای انتخاب یک روش حملونقلی در روزها و شرایط مختلف یکسان است؟ قطعاً خیر!
معیارهای مختلفی وجود دارد که میتواند اولویتها و ترجیحات ما برای ســفر در شهر را از ساعتی به ساعت دیگر و از
روزی به روز دیگر تغییر دهد.
شرایط آبوهوایی ،میزان ترافیک در مســیرهای مختلف ،زمان ،هزینه ،اخیرا ً میزان شیوع کرونا در دورههای مختلف
و ...همه میتوانند در نحوه تصمیمگیری ما مؤثر باشــند .برنامهریزی و تصمیمگیری برای چنین پدیدهای با این حجم
از پیچیدگیها قطعاً نیازمند دانش و ابزاری قدرتمند است .به نظر میرسد که در عصر دیجیتال ،دیگر نمیتوانیم صرفاً
از طریق شهود و ادراک بصری برای شهرها تصمیم اتخاذ کنیم .این ،همه آن حرفی است که سیستم مدیریت شهری با
پلتفرم اوبر داشت .به عبارت دیگر به نظر میرسد که دسترسی به دادههایی که در این پلتفرم تولید میشود ،میتواند
در شناخت دقیقتر و عمیقتر شهر مفید واقع شــده و در فرایندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری شهری یاریرسان
متخصصان شهری باشد.

لزوم کمرنگسازی شکاف میان دنیای حقیقی و مجازی

پس از آشــکار شــدن میزان اهمیت داده و ضرورت تجزیهوتحلیل آنها ،اوبر به فکر راهکارهایی نوین بهمنظور افزایش
بهرهمندی از دادهها افتاد .در واقع ،اوبر به این باور رسیده بود که تجزیهوتحلیل و مصورسازی دادهها ،میتواند بهعنوان
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کالبهاوس

آریل پاردز ـ مترجم :محمد رهبان

از کالبهاوس تا دیسکورد و توییتر؛ اپلیکیشنها فرصت
شنیدهشدن صدای افراد را فراهم میکنند

آینده صوتمحور
رسانههای اجتماعی

اوایل سال گذشته ،همان زمانی که ماللت ناشی از قرنطینه
به ســراغ افراد آمده بود ،الکس مارشــال دعوتنامهای برای
آزمایش اپلیکیشــنی جدید دریافت کرد .مارشــال ،یکی از
سرمایهگذاران شرکت  ،First Round Capitalماهها بود که
هیچکدام از دوستان یا همکارانش را ندیده بود ،اما وقتی آن
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اپلیکیشن یعنی کالبهاوس را دانلود کرد ،میتوانست صدای
بسیاری از آنها را بشــنود ،انگار ناگهان به خانه او آمده بودند
تا دور هم باشند.
مارشال یکی از یکصد کاربر اول کالبهاوس بود و بهسرعت
شیفته این اپلیکیشن شد که شــبیه چترومی صوتی است.
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به اتاقهایی با حضور دوستانش و غریبهها و یک بار خواننده
رپی به نــام  E-40پیوســت .گاهی اوقات پیــش میآمد که
مارشال و شریک زندگیاش که او هم در حیطه سرمایهگذاری
خطرپذیر کار میکند ،هر کدام در گوشهای از آپارتمانشان
نشسته باشند و بعد ببینند هر دو در اتاق کالبهاوس یکسانی

کالبهاوس

شیدا ملکی

آیا کالبهاوس همان محفل علمی و خودمانی متخصصان است؟

صدایی که سند میشود

کالبهاوس تازهترین اپلیکیشن در گروه شبکههای اجتماعی است که کاربران بســیاری را به خود جذب کرده است .جذابیت این شبکه اجتماعی تا جایی است که نهتنها کوچ
گسترده از شبکههای اجتماعی محبوب قبلی مثل توییتر به آن را شاهدیم؛ بلکه سیستمعامل ویژه آیاواس هم باعث نشده تا اندرویدیها به این شبکه وارد نشوند .امکان
گفتوگو و شنیدن صدای افراد؛ آن هم بیواسطه و زنده ،جذابیتی در این شبکه اجتماعی است که آن را نسبت به پلتفرمهای دیگر متمایز کرده است .نوع استفاده از کالبهاوس
در ایران ،طی چند ماه گذشته نشان داد که فعاالن و مسئوالن سیاسی در رأس هرم استفاده از آن ایستادهاند و این اپلیکیشن برای این گروه جذابیت بسیار باالیی داشته است.
فعاالن حوزههای فناوری نیز بهره قابلتوجهی از آن بردند و اتفاقاً حضوری پررنگ در کالبهاوس را به نمایش گذاشتند .مخاطب این شبکه اجتماعی فعال است و احساس انفعال
نمیکند .اظهارنظر خود را بیان میکند و همان لحظه بازخورد را به شکل آنی و زنده دریافت میکند .همین ویژگی کاربر فعال بودن ،کالبهاوس را از رادیو و البته پادکست متمایز
میکند .فرستنده و گیرنده پیام در ارتباطی یکسویه قرار ندارند و تقریباً با حق آزادی برابر امکان ارسال پیام را دارند .این آزادی البته همان خواسته آرمانی افراد از دموکراسی و
آزادی نیست .به هر حال مدیران اتاقهای گفتوگو ،امکان قطع گفتوگو و همچنین جهتدهی به سمتی که خود تعریف کردهاند را دارند .اما باید پذیرفت در این روند این دیگر
بستر ارتباطی نیست که باید آن را به نقد کشید ،بلکه تفکر و ظرفیت افراد برای شکلگیری گفتوگویی بر اساس مقیاسهای احترام به آزادی بیان را باید به چالش کشید.

کالبهاوس جایی برای پرسهزنی یا محفلی برای
مباحثتخصصی

پرسهزنی و گشتوگذارهای تفریحی در این شبکه اجتماعی هم
نکتهای نیســت که بخواهیم آن را نادیده بگیریم .اما آیا در اصل
حضور در یک شــبکه اجتماعی صرفاً برای نیل به اهدافی عالی و
پیچیده است؟ شبکههای اجتماعی صرفاً پلتفرمی برای برقراری
ارتباط هستند .نمیتوان انتظار داشت یک شبکه اجتماعی شبیه
محیط دانشگاهی مورد بهرهبرداری قرار بگیرد و هرز رفتن فرصتها
را در آن ،مورد نقد اساسی قرار دهیم .فناوریهای نوین بازوی علم
ارتباطات شدهاند تا شاید راهی برای گسترش و توسعه ارتباطات
میانفردی و اجتماعی ،آن هم در دوران شــیوع انزوای حاصل از
همهگیری کرونا را شاهد باشیم .در بستر همین شبکه اجتماعی که
شاید بهتر باشد سختگیرانه آن را به نقد نکشیم ،شاید اجتماعی
برای تعامل و گفتوگوی هدفمند نیز شکل بگیرد.
شبکهســازی ،پرسشــگری و البتــه پاســخگوییهای آنی در
کالبهاوس در حال شکلگیری و گسترش است .شکلگیری این
فرصتها هم حاصل نوع نگاه و روش استفاده از این شبکه اجتماعی
اســت .فعاالن حوزههای اقتصادی ،فناوری و مخصوصاً فناوری
مالی نیز ،طی چند ماه گذشته به شکل قابلتوجهی در این شبکه
اجتماعی حاضر شدند .اغلب فعاالن در کالبهاوس بر این باورند که
دسترسیبه مسئوالنبااینپلتفرم ساده شدهوالبتهبهنظر میرسد
گسترش ارتباطات فعال به شکل پویاتری در این بستر پیگیری و
اجرا میشود .به سراغ برخی فعاالن چند ماه اخیر در کالبهاوس
رفتیم تا نگاه و رویکردشان را با توجه به حوزه تخصصی فعالیت آنها
که اقتصادی و همچنین فناوریهای مالی است ،بشنویم.

ارتباط و شبکهسازی با هر نقطهای از جهان

مازیار نوربخش ،عضو هیئتمدیره سازمان نظام صنفی رایانهای
استان تهران و از فعاالن کســبوکارهای فناوری مالی نیز شبکه
نیماشمساپور

نسیمتوکل
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زمان اظهارنظرهای یکسویه به پایان رسیده

نسیم توکل ،کارآفرین و فعال اقتصادی نیز با اشاره به مشاهدات و
شنیدههایش در اپلیکیشن کالبهاوس به بررسی حضور جامعه در
عصر دیجیتال پرداخت و گفت« :افرادی که پارادایم تغییر این عصر
رادرککردهباشند،پیشتازهستند .تمامیپلتفرمهاو اپلیکیشنها
منطبق و با درک از این پارادایم تغییر ساخته شدهاند .در این پارادایم
ما با مبحث سفر مشتری و دایرهایبودن ارتباطات مواجه هستیم.
دوران قبلی که عصر بازاریابی بود و آن را از ســر گذراندیم ،دوران
ارتباطات ،عالقه ،تمایل تا رسیدن به مرحله شکلگیری ارتباط و
در مدل فروش ،فروش محصول بود».
توکل همچنین با تأکید بر اینکه افراد در گذشــته هر آنچه خود
ترجیح میدادند را بدون نیاز به پاسخگویی ارائه میکردند ،گفت:
«در عصر قبل افراد فقط خودشان حرف میزدند .عصری که طی
آن مخاطبان مجبور بودند آنچه متکلم میگفت و نمایان میکرد را
بپذیرند .اما در عصر دیجیتال که همه روابط به شکل دایرهای است،
ی بر این است که افراد یکدیگر را دنبال کنند .کاربران را
گفتمان مبن 
به هم معرفی کنند و در ارتباط با یکدیگر فعال باشند».
به اعتقاد توکل ،این موضــوع دقیقــاً درک پارادایم تغییر عصر
دیجیتال است .او با تشریح این موضوع گفت« :پارادایم تغییر عصر
دیجیتالبهمعنایایننیستکهبایدازابزاردیجیتالاستفادهکنیم.
ابزار مرحله نهایی است؛ اول پارادایم اصلی درک میشود و در مرحله
بعد این تئوریهاست که مورد توجه قرار میگیرد و در مرحله بعد
ابزار ،مورد اســتفاده قرار میگیرد .کالبهاوس هم بهعنوان یک
مازیار نوربخش
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اجتماعی کالبهاوس را فضایی مناسب و جذاب برای گفتوگو
میداند و در اینباره معتقد اســت« :این بستر امکان گفتوگو را
بیشتر از شبکههای اجتماعی دیگر برای فعاالن عرصههای مختلف
فراهم کرده است .در همین زمان کوتاه هم نهتنها جذابیت باالیی
داشته؛ بلکه برای کاربران خود واقعاً اعتیادآور هم بوده است .کاربران
کالبهاوس ساعتها زمان برای حضور در مباحث مختلف زمان
صرف میکنند و اتفاقاً ورود مسئوالن به این بستر جذابیتها را
بیشتر کرده است».
نوربخــش در ادامه به نقــش مدیریتورهــا در افزایش کیفیت
گفتوگوها اشاره کرد و گفت« :کیفیت بحثها ارتباط نزدیکی
به نوع مدیریت یک بحث دارد .مباحثی کــه در کالبهاوس در
حوزه تخصصی فناوریهای مالی تاکنون دنبال شــده ،به تولد و
شکلگیری ایدههای بســیار خوبی منجر شده است .همچنین
شبکهسازی در این بستر بسیار بهتر از شبکههای اجتماعی دیگر
انجام شده است».
او به جذابیت گفتوگو با ایرانیهای فعال در شــرکتهای بزرگ
فناوری دنیا اشاره کرد و در اینباره گفت« :تبادل تجربه و گفتوگو
با افراد مختلف در کشورهای مختلف تاکنون با این سطح از امکان
دسترسی ،سرعت و کیفیت در شبکههای اجتماعی دیگر فراهم
نشده بود و کالبهاوس این فرصت را در اختیار کاربران گذاشته
است».
حضور مسئوالن در رومهای مختلف و اظهارنظرها و واکنشهای
آنها در حوزههای تخصصیشان به اعتقاد نوربخش نمیتواند جنبه
نمایشی پررنگی داشته باشــد .او بر این باور است« :دسترسی به
مسئوالن پیش از این بســیار پیچیده و سخت بود و پروسههایی
طوالنــی را میطلبید .کالبهــاوس فضایی را ایجــاد کرده تا
پرسشها مطرح شود و مسئوالن در یک گفتوگوی زنده به سمت
پاسخگویی پیش بروند».
این عضو هیئتمدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران

با اشــاره به اینکه بعد از تیکتاک شــاهد تولد شبکه اجتماعی
دیگری نبودیم ،گفت« :افراد با شرایط آسان و آرامش ،با حضور در
کالبهاوسمیتوانندپیرامونمباحثمختلفبهبحثوتبادلنظر
بپردازند .وجود چنین موقعیتی امکان گفتوگوی مؤثر و اثربخش
را افزایش میدهد».

