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راننده کامیونی که لجستیک دریایی  را   دگرگون کرد
14

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســــــــالاول
ه ر ــــــــما شـ
ششــم و سی
بهمـــــن سه
۱ ۴ ۰ ۰
۱6+۱6صفـحه
۳۰هــزارتومان
همــــــــراهبا
ضمیمــهرمزارز

K A R A N G

36

خود فیلترینگ 
با هیچ استداللی 

پذیرفته نیست

اتحادیه به جای 
کدخدامنشی

 شفافیت پیشه کند

تحلیل شفاف و بدون پرده ماجرای پلمب شدن سایت  
1dayoff توسط اتحادیه کسب وکارهای مجازی

در دو ماه گذشته اتحادیه درخواست پلمب
 27 سایت را به نیروی انتظامی داده است!

2

همان 
دعوای 
قدیمی!

 گفت و گو با بهاره 
شریفیون، مدیرعامل 

هلدینگ سپاس

8

ده
مزا

ری
دک

ام
ح
س:

عک


ضمیمه رمزارز 
کارنگ را از 
دست ندهید!

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســــــــالاول
ه ر ــــــــما شـ
پنجم و ســی
بیستوششدی
۱ ۴ ۰ ۰
۱6+۱6صفـحه
۳۰هــزارتومان
همــــــــراهبا
ضمیمــهرمزارز

K A R A N G

12

فین تک ها تکه پنهان کوه یخ هستند

انجام نده!

2 310

میرزاباشی ها و 
چی چی دوله های 

مدرن را 
بشناسید

  5G  مسئله
فرکانس رادیویی 

است
مدیرعامل مبین نت 

مطرح کرد

معامالت 
خودرو؛ 100 

درصد تضمینی
 BTL درباره کمپین

»کارنامه«  

گفت و گو با فرزاد مقدم، مدیرعامل »تسکا« که می گوید تنها 
چیزی که از سیاست گذار نوآوری در ذهنش حک شده یک جمله 

سلبی و تکراری کوتاه است:

»پیتر پات« می خواهد با استفاده از اقتصاد دایره ای 
شمایل تحویل مواد غذایی را تغییر دهد

11

تسالی خواربارفروشی!

3

4

لجستیک دست 
حجره دارهاست!
گفت و گو با نوید اقدم
بنیان گذار »فریت فاندر«

چه کسی اطالعات درگاه های پرداخت
را به سازمان مالیاتی داد؟

8

35

مارکتينگ
M A R K E T I N G

6

اوتیپی  باتجارت 
 اجتماعی 
به کمک 

کشاورزان می آید

تجارت اجتمااعی
S O C I A L 

C O M M E R C E

عکس:حامدکریمزاده

دورهمی 
کسب وکارهای 
رمزارزی و 
بالکچین ایران 
برگزار شد

A N A LY S I S A N A LY S I S

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســــــــالاول
ه ر ــــــــما شـ
سیوچــــهارم
دی نــوزده
۱ ۴ ۰ ۰
۱6+۱6صفـحه
۳۰هــزارتومان
همــــــــراهبا
ضمیمــهرمزارز

K A R A N G

34 ضمیمه رمزارز 
کارنگ را از 
دست ندهید!

2

4

  بستن درگاه سیتکس و بلورین و...  چه پیامی برای کسب وکارهای اینترنتی دارد؟

بی اعتمادی کسب وکارهای 
نوآور به نماد اعتماد الکترونیک!

6 10 3

نگاهی به چند 
پلتفرم

 تجارت 
اجتماعی چین  

بی ثباتی عظیم 
در پیش است؟

 از کمبود غذا تا 
اختالل گسترده در 

زنجیره تأمین کاال

شکایت از 
استارتاپ ها 

متوقف 
می شود؟

اینترنت پر شده
 از استادان بی سواد

12

در ستایش ابزار؛ انقالبی که چرخ  دوزندگی به پا کرد
14

نگاهی به هلدینگ کیان
 و محصوالت خودرویی آن 

رؤیای کسب وکاری امیرحسین عبیری و شاهین شاهمیر
 در یک بازار بزرگ، جذاب اما پردردسر به کجا می رسد ؟

شبکه سازی زنان 
متخصص

 گفت و گو با سعیده عطایی

سوپر اپ 
خودرو 

عکس:حامدکریمزاده

8

A N A LY S I S

2 3 12

آینده کشاورزی 
در مزرعه 
دیجیتال

آشنایی با  
اگریتال

این واقعاً 
خواسته زیادی 

نیست!
سهم ما از 

پیش بینی های 2022

مدیرعامل لندو: 
بانک مرکزی بین 

دو نوع اعتبارسنجی 
تفکیک قائل شود

آیا اصالحی 
سنگین در 
انتظار بازار 
کریپتوها 
است؟

فرصت ها و 
چالش های 

تجارت
 اجتماعی 
در وب 3

3

خطر بزرگ شدن 

 گفت و گو با علی حاجی زاده مقدم، مدیرعامل شرکت 
آدانیک؛ او می گوید چابکی و خالقیت دو عامل اصلی 
موفقیت این شرکت بوده و طی این سال ها با کوچک 
نگه داشتن اندازه شرکت، این ویژگی ها را حفظ کرده اند

تحلیل مثبت 
و منفی  بازار 
رمزارزها در 
هفته ای که 
گذشت

پیوند وب  3 و 
تجارت اجتماعی 
چطور قرار است 

دنیای ما را 
متحول کند؟

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســــــــالاول
ه ر ــــــــما شـ
سیوســــــوم
دی دوازده
۱ ۴ ۰ ۰
۱6+۱6صفـحه
۳۰هــزارتومان
همــــــــراهبا
ضمیمــهرمزارز

K A R A N G

33

4

گفت وگو با مجید دهبیدی پور، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شریف درباره عملکرد  استارتاپ ها و شتاب دهنده ها

برخی تیم ها در برزخ گیر می کنند

شماره جدید 
عصر تراکنش 
منتشر شد

نیازی نیست 
چرخ را از اول 
اختراع کنیم!

گفت وگو با قائم مقام 
مدیرعامل شرکت 

تجارت الکترونیک بهار

ضمیمه رمزارز

5
سال پنجم    شماره 53     دی 1400     116 صفحه     120000 تومانماهنامه اختصاصی فناور ی های مالی ایران

حمیدرضا نائینی:

فناوری بالکچین از 
حوزه های جذاب 
سرمایه گذاری
 گروه فن آوا

احمدرضا منصوری:

الزامی شدن اینماد 
بسیار غیرکارشناسی و 
بدون برنامه ریزی است

محسن زادمهر: 

کریپتوبانک ها 
به زودی ظهور 
خواهند کرد

فرهاد وکیلیان: 

اجباری شدن اینماد 
درآمدهای کالنی را نصیب 
پی اس پی ها می کند

مهرداد حیدرپور: 

جوان شدن مدیران 
بانکی مژده خوبی برای 
صنعت بانکداری است

روایتی از زندگی شخصی و حرفه ای 
سیدابراهیم حسینی نژاد
از مدیران شناخته شده صنعت پرداخت کشور

مدیری با تفکر 
سیستماتیک
مروری بر وضعیت رگوالتوری حوزه تبادل رمزارز
 در کشور و مسیر پیشنهادی ۹ فعال مطرح این حوزه

زود دیر می شود گاهی

کسب وکارها به برند کارفرمایی 
چگونه نگاه می کنند و چه مسیری را 
در پیش گرفته اند؟

برند کارفرمایی 
مسئله روز 
کسب وکارها

یران
الی ا

ای م
 ی ه

ناور
صی ف
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ه اخ
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ضمیمه رمزارز 
کارنگ را از 
دست ندهید!

عکس:حامدکریمزاده

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســــــــالاول
ه ر ــــــــما شـ
ســــــیودوم
پنجــــــمدی
۱ ۴ ۰ ۰
۱6+۱6صفـحه
۳۰هــزارتومان
همــــــــراهبا
ضمیمــهرمزارز

K A R A N G
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14

نقاشی خط 4
یعنی نوآوری
گفت و گو با سپیده مجد که به هنر کالیگرافی 
مشغول است و شاگردان بسیاری پرورش داده

سابقه فضاهای کار اشتراکی را می توان تا  قرن 15 میالدی دنبال کرد

محصول هزاره جدید یا نوآوری 
دوران رنسانس؟

نامه مرکز پژوهش ها و تمرینی که ما کردیم!
2

12 7 10

چرا باید 
حرفت را 
باور کنم؟

راهنمای تدوین 
استراتژی پیام اثربخش

کریسمس 
و فرصت 

کسب و کارهای 
کوچک

شرکت 
سی وچهارم  
آریا ساسول در صنعت 
پتروشیمی هفده هزار 
میلیارد تومان درآمد 

ساالنه دارد

چهره آرام و باحجاب یک زن آسیایی 
در لیست زنان قدرتمند فوربس

درباره کسب وکار
نیک ویدیاواتی

4

ضمیمه رمزارز 
کارنگ را از 
دست ندهید!

کنکاشی در مفهوم برند کارفرمایی و نقش آن 
در جذب نیروهای ماهر و مستعد در روزهایی که 
رقابت در این حوزه جدی تر از همیشه شده است

روح سازمان را 
احضار کنید!

تجارت اجتمااعی
S O C I A L 

C O M M E R C E

   عکس ها:  نسیم اعتمادی

6 1921
3

در فیناپ  شانزدهم بحث های داغی درباره یک سؤال مهم صورت خواهد گرفت

نئوبانک واقعی چیست و چطور آن را تشخیص دهیم؟

خواهران تخفیفان

گفت وگو با محمد حکیمی، مدیرعامل رمزینکس
درباره مزیت های رقابتی این صرافی و برنامه های آینده اش

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســــــــالاول
ه ر ــــــــما شـ
بیســتوششم
بیستوسومآبان
۱ ۴ ۰ ۰
32صفــحـــه
3۰هــزارتومان

10

1214

گفت و گو با 
 ندا جعفری 

درباره یک حوزه خاص

»آوااستار« 
کسب وکاری برای 

Kمشتاقان نجوم A R A N G

26

بازیگران تجارت 
اجتماعی 

در هند
گزارشی 

درباره»گلورود« 

چرا مدیرعامل 
کشمون تغییر 

کرد؟
 خطر تله بنیان گذار 

یا ادامه مسیر توسعه...

رشد 17500 
درصدی 

سوالنا به کجا 
می انجامد؟

منو با اسم 
کوچکم صدا 

نکن
تا چه اندازه با مخاطب 

صمیمی باشیم؟

نازنین و نگین دانشور از مسیرهای تازه کسب وکارشان 
در حوزه »کش بک« می گویند و البته از شانس بیشتر 

هم بنیان گذاران خانوادگی برای موفقیت در ایران

ما یکی  از  سه بازیگر 
اول بازار رمزارزهاییم!

22

تجارت اجتمااعی
S O C I A L 

C O M M E R C E

دارايی ديجيتال
D I G I T A L

P R O P E R T Y

عکس:حامدکریمزاده

A N A LY S I S

24

30 11 8

بلک فرایدی آنها
 و جمعه سیاه ما

اوضاع تورم فعال طوری 
است که هر چقدر جنست 

را نفروشی، بیشتر سود 
کرده ای

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســــــــالاول
ه ر ـــــما شـ
نهم یسســتو
چهاردهــمآذر
۱ ۴ ۰ ۰
32صفــحـــه
3۰هــزارتومان

3

در نمایشگاه اینوکس 
مطرح شد

سعید محمد 
به دنبال  رمزارز
 ملی در مناطق 

Kآزاد  A R A N G

29

چرا جک دورسی 
توییتر را رها کرد؟

استعفا ی مدیرعامل 
توییتر با هدف تمرکز بر 

دنیای رمزارزها نشان از 
فرصت ها و آینده پررقابت 

این حوزه دارد

28

یا
اینماد 
ایمانع؟

بیانیه نصر تهران در مخالفت 
با اجباری شدن اینماد 

اینماد به وظیفه 
اصلی خود بازگردد

3

کمک میو 
به اقتصاد محلی
تمرکز  یک کسب و کار 
ویتنامی بر گسترش 
تجارت اجتماعی در 

شهرهای کوچک

تجارت اجتمااعی
S O C I A L 

C O M M E R C E

رگوالتور 
سالمت، به 

ای کامرس روی 
خـــــوش نشان 

نمی دهد!

 دو دهه شکل گیری 
و رشد   

از مجلس تا نهادهای صنفی، اکوسیستم نوآوری یک صدا می گوید اجباری 
شدن اینماد به معنای مرگ کسب وکارهای کوچک و اخالل در رشد 

کسب وکارهای بزرگ است، آیا این صدای واحد شنیده می شود؟

A N A LY S I S

26

 طرح صیانت 
بازی در زمین 
ایران هراسی 
است

گفت وگو با علی اکبر عبدالملکی 
رئیس کمیسیون گردشگری
 اتاق بازرگانی ایران

راز رمــــزارزها این اســـت که رازی ندارند!
12

گفتوگوبابابکسهرابیبنیانگذار  جاجیگا 
کهمیگویدرگوالتورنوآوری،سالهاازاینفضاعقباست

کسب وکارهای حوزه تبادل رمزارزها چطوروارد ادبیات رسمی اقتصاد شوند؟ 

اولویتاکوسیستمکریپتو   

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســــــــالاول
ه ر ــــــــا شـم
بیســتوهشتم
۱ ۴ ۰ ۰ 7آذر
32صفــحـــه
3۰هــزارتومان

10

نیلوفر عبدالهی 
شکالت ساز  است 

او  از مسیر کسب وکاری اش 
و البته مصائب زنان در 

اقتصاد نوآوری گفته است

 برایماندن

Kفقطبایدجنگید! A R A N G

28

همدستیکروناباقوانینومقرراتضدکسبوکاری
یکصنعترابهشدتزمینگیرکردهاست

یع
نا

ص
د 

جی
:  م

س
عک

   

»میلیونز« 
پلتفرم تجارت 

اجتماعی 
ورزشکاران 

حرفه ای
8

خطر تتر برای 
کاربران ایرانی 
جدی است؟
مدیران صرافی ها 

وکارشناسان پاسخ می دهند

14

15

تجارت اجتمااعی
S O C I A L 

C O M M E R C E

رمزارز
C R Y P T O 

C U R R E M C Y

یک عدد مهران 
مدیری خشک 

و خالی!
نگاهی به بیلبوردهای 
کم فروغ فروشگاه رفاه 

22

پاسداشت 
بهروز فردوس 

که ماموت 
را برند آشنای 

جاده ها کرد
2

2ســال 
از دست رفت!

A N A LY S I SA N A LY S I S

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســــــــالاول
ـــــــــماره شـ
بیستوهفتـــم
ســیآبـــــان
۱ ۴ ۰ ۰
32صفــحـــه
3۰هــزارتومان

18

گفت وگو با پروانه صادق 
مقدم، مدیرعامل یکتابان 

که اعتقاد دارد مسیر 
شرکت های نوآور ایرانی 

سخت و طاقت فرساست

 رویکرد مسئوالن

Kسرعت گیر نوآوری A R A N G
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3 30 8

بازاری که 50 
میلیارددالری  

خواهد شد
سمت و سوی آینده 

تجارت اجتماعی

اتحادیه فناوران 
رایانه در حیطه 

قانونی اش 
فعالیت کند!

آیا دیوار، قافیه 
را به امالکی ها 
باخته است؟

نگاهی طنزآمیز به واقعیت 
پلتفرم های آگهی 

4

6

15

صفحه تحلیلی دارایی های دیجیتال را هر هفته در کارنگ دنبال کنید
رمزارزها چرا می ریزند و چطور دوباره جان می گیرند؟  نئوبانک واقعی

داریم یا نداریم؟!
گزارش مفصل کارنگ از 

بحث های داغ فیناپ شانزدهم 

بفرمایید  تجربه!
گفت وگو با مجتبی سجودی 
مدیرعامل اکتیک که پلتفرم 

فروش تجربه است و می خواهد در 
بازار سرگرمی ایران  نقش بازی کند

90 درصد برنامه های نوبت دهی 
آنالین شکست خواهند خورد!

گرفتاری بزرگ 
مستقر شدن یک 
کسب وکار در 
شهری کوچک چون 
بابل چیست؟

هوش مصنوعی 
در ایران چقدر 

می تواند در خدمت 
کسب وکارها 

قرار بگیرد؟

آرش میرصادقی و مسعود حسینی در بابل و با »عصر داده« سرویس هایی چون ونش، ونیفای و شاپکو راه  انداخته اند و به 
شرکت های مختلفی از جمله تاپ، به پرداخت، دیجی پی، فینوتک، فرابوم، کاسپین، پادیوم و... سرویس دهی می کنند

همنشینیدادهوهوشمصنوعی

A N A LY S I S

20

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســــــــالاول
شمارهسیویکم
بیستوهشتآذر
۱ ۴ ۰ ۰
۱6+۱6صفـحه
۳۰هــزارتومان
همــــــــراهبا
ضمیمــهرمزارز

ضمیمه رمزارز 
کارنگ را از دست 
ندهید!

K A R A N G
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4 4 2

چالش بزرگ 
زارع پور در وزارت 

ارتباطات
اولین نشست خبری وزیر 

ارتباطات برگزار شد

رمزارز شما 
گوشه ندارد!
شوخی طنزپرداز 

کارنگ با آنهایی که 
رمزارز خریده اند

تجارت 
اجتماعی با 
محصوالت 

حالل

12 10

6

2

باید نهضت 
تولید محتوای باکیفیت 

راه بیندازیم!
گفت وگو با آرش نورآقایی درباره تصویر 

ایران درذهن گردشگران داخلی و 
خارجی و کارهایی که باید کرد...

احیای سنت خرید 
اقساطی با الگوهای 

مدرن پرداخت
در گفت وگو با هم بنیان گذار ازکی وام 
تسهیالت اعتباری جدید بررسی شد

دورهمی راه پرداخت 
برگزار شد

گزارش تصویری صفحات 6و7 را ببینید

فرشاد اسماعیلیان، سینا سلطانی و سارا موسوی راد از همکاری هاست ایران و ابر دراک می گویند
 که آنها را یک قدم به ارائه راهکار جامع به مشتریان نزدیک تر کرده است

20درصدبازاررامیخواهیم
مدیران دیجی کاال:  خیلی ها نمی خواهند 
کسب وکار خصوصی بزرگ داشته باشیم

تجارت اجتمااعی
S O C I A L 

C O M M E R C E

A N A LY S I SA N A LY S I S

عکس:حامدکریمزاده

 نگاه امنیتی 

به اطالعات
محمدحسین ملک نژاد و 
امیر محبعلی نژاد از مصائب 
کسب وکار رسمیو می گویند

8

ایراناینترنشنالومسئلهایبهنام»پروندهسازی«

3
 کارزار کسب وکارهای آنالین برای برداشتن اینماد از 

سایت هایشان با استقبال اکوسیستم نوآوری مواجه شد

نه بزرگ به اینماد اجباری

2

12 6 2

محصولی برای 
تو، صفحه ای 

بدون تو
نقد کمپین های 

پرهزینه تبلیغاتی 

تجربه ای 
جدید برای 

کم درآمدهای 
برزیل

اسنپ ونچرز 
روی چه 
تیم هایی 

سرمایه گذاری 
می کند؟

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســــــــالاول
ـــمارهسیام شـ
بیستویکمآذر
۱ ۴ ۰ ۰
۱6+۱6صفـحه
۳۰هــزارتومان
همــــــــراهبا
ضمیمــهرمزارز

10

گفت و گو با مریم کریمی 
که یک سوغاتی فروشی 

متفاوت در شهر رشت 
راه اندازی کرده است

 تنچه یک دکان 

است اما با 
چاشنی نوآوری

K A R A N G
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یک بازار   
160 میلیارد دالری

بهروز حاجیان تهرانی، مدیرعامل شرکت پیشتاز طب زمان اعتقاد 
دارد در کمتر از یک دهه صنعت تشخیص دو برابر می شود

تجارت اجتمااعی
S O C I A L 

C O M M E R C E

   عکس:  پریا امیرحاجلو



کارنگ
 رسانه اقتصاد نوآوری ایران 

 همراه با ضمیمه رمزارز؛ رســانه رسمی دارایی دیجیتال ایران

2 ضمیمــه رایگان   
هفته نامه  کارنگ  
در حوزه رمزارزها 
ســــــــال اول 
شــــــماره دو
پنجـــــــم دی
۱ ۴ ۰ ۰
۱6  صفــــــحه

15

3

10

نظر رئیس جمهور 

مثبت است!
دادستان کل کشور  درخواست کرد

 بانک مرکزی تکلیف 

رمزارزها را روشن کند

14

10

بالکچین منهای 
رمزارز هیچی 

نیست!
هسته مرکزی بازارهای 

مالی را نمی توان پس زد

رمزارز ملی ؛ چرا مهم است 
و ما چه باید بکنیم؟

خبر خوش برای اکوسیستم نوآوری رمزارزها در ایران: 
محسن رضایی می گوید چهارماهه این حوزه را رگوله خواهند کرد

A N A LY S I S

استارتاپ رمزارزی؛ ترند جدید 
پولدار شدن در سیلیکون ولی!

مدیران عامل صرافی ها
9 از اولویت های رسانه ای گفتند

بیت کوین تا پایان 1400 
به چه قیمتی می رسد؟

6

بررسی کوین های 
برتر هفته

کدام شبکه های بالکچینی 
در هفته گذشته بازار 
جذاب تری داشتند؟

3

آب به آسیاب چه 
کسی می ریزیم؟

برخی نمی خواهند 
کسب وکارهای رمزارزی 
در ایران قانونی باشند...

A N A LY S I S

8

2
4

که بیت کوین را چنین خونین جگر کرد؟

فرصت را 
از دست 

ندهیم

گفتگوبابنیامینعباسی،مدیرعاملبیتمکس

1014

ریسکوسود
دوروییک
سکههستند

سخنی با آنها که از آینده 
بازار می پرسند

گفتوگوباوحیدوالی
مدیرعاملهلدینگ

نیکاندیش

بازیرمزارزها
بزرگمیشود

عکس:حامدکریمزاده

ضدیتما
وتالشآنها

 متاورس زودتر 
از انتظار  ما 
خواهد آمد

3

A N A LY S I S A N A LY S I S

12

بررسی رمزارز تون کوین که این روزها 
هر کانال تلگرامی را که باز کنید 

تبلیغات آن را می بینید!  

آیاتونواقعاًیک
توکنارزشمند

است؟

1 ضمیمــه رایگان   
هفته نامه  کارنگ  
در حوزه رمزارزها 
ســــــــال اول 
یک شــــماره 
بیست وهشتم آذر
۱ ۴ ۰ ۰
۱6  صفــــــحه

6

آواالنچ
قاتلاتریوم
آنچه باید درباره 

پدیده رمزارزها  در 
هفته گذشته بدانید

13

بازاررمزارز
درسال۲۰۲۲
تحلیلی از  روند رشد 

کریپتوکارنسی ها 
در سال آینده میالدی

بازاربرمیگردد؟وقتیبیتکوینازرویدستآمازوننگاهمیکند

10

14
چراآنهافیسبوک
راترککردند؟

DAO حکمرانی غیرمتمرکز  یا
 چالش ها و فرصت های یک آینده

4

ممنوعیت کامل  یا محدودیت شدید؟

5 7 2

شاخص ترس و 
طمع خبر از ترس 

می دهد!
همه از خود می پرسند آیا 
واقعًا بازار صعودی است

رمزگشایی از  رمزریال 
محافظه کاری در باالترین سطح!

6

رمزارزها و 
تجارت خارجی 

ایران 
اتاق بازرگانی ایران  

بررسی کرد

رمزریال راهکار 
میانه نیست، یک 

راهکار اشتباه 
است

   بنیان گذاران استارتاپ بالکچینی 
مایستن لبز می گویند می خواهند 
رقیب اتریوم و سوالنا باشند

A N A LY S I S

8 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال اول 
شـــــماره هشت
هفده بهمـــــن
۱ ۴ ۰ ۰
۱6  صفـــــحه

9

   ConsenSys کیف پول 
منبع باز اتریوم را جهت 

گسترش خریداری می کند

متاماسک 
مای کریپتو را خرید 

مراقب باشید کسب وکارهای
 ایرانی نابود نشوند!

طرحهای
رویمــیز

بررسی اقدامات احتمالی رگوالتورها در حوزه رمزارز

8

12 10 14

ورق  در روسیه 
برگشت!

روس ها در آستانه 
به رسمیت شناختن 

رمزارزها 

رمزارزها را 
سیاسی نکنیم 
توصیه نامزد سابق 

ریاست جمهوری 
آمریکا

4 7

3

در حاشیه لغو یک رویداد بالکچینی و آسیب هایی که ورود شتاب زده 
چهره ها، نام ها و نهادهای جدید به این عرصه می زند

رمزارزها هم  نه هر که آینه سازد سکندری داند
تنظیم پذیرند 

هم  قانون پذیر!
گفت وگو با 
مدیرعامل 

انجمن بالکچین

در مسیر رگوالتوری 
کسب وکارهای رمزارزی

درخواست کسب وکارها و تشکل های 
صنفی برای  مقررات گذاری حوزه رمزارز 

و دوری از رفتارهای هیجانی

کسی جلودار ماینینگ خانگی 
و روستایی نیست؟

2

بیت کوین 
بیشتر از 

گذشته ابزار  
پرداخت می شود

I N T E R V I E W

چراغ خاموش 
حرکت نکنیم

 گفت وگو با نریمان امانی مدیرعامل صرافی رمزارز سیتکس

9 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال اول 
نه شـــــــماره 

ر  چهــا بیـست و
بهمـــــن۱۴۰۰
۱6  صفـــــحه

6

رئیس سازمان بورس پیشنهاد 
معامله رمزارزها در قالب صندوق 

سرمایه گذاری را مطرح کرد

امکان مبادله رمزارزها  
در بورس ایران 

تحلیل هفتگی بازار

چارت ها به 
اوکراین چشم 

دوخته اند!

 عضو فراکسیون اقتصاد 
دانش بنیان مجلس:

به شدت با 
محدودسازی 

مخالفم
   عکس:  پریا امیرحاجلو

4  دانش عمومی 5
در حال افزایش است 
امین زربخش و علی ذاکری 
هم بنیان گذاران کوین پالس 
درباره فعالیت های این 
کسب و کار و لزوم آگاه سازی 
در خصوص رمزارزها و فناوری 
بالکچین می گویند

10

رضا تقی پور: بیت کوین می تواند مسیر صادرات نفت باشد

4

 نکاتی درباره آخرین نسخه سند رگوالتوری رمزارزها

هفت خوان رگوالتوری رمزارزها

6

3 2 12

خروج ارز 
از اتهام 
تا واقعیت

مرز داخل و خارج 
در بحث رمزارزها 

کجاست؟

عیار مدعیان!
چرا سندی با 

عنوان رمزارزش یا 
رمزدارایی در مجلس 

و دولت تصویب 
نمی شود و چه باید 

کرد؟

بالکفای ۱۰۰ 
میلیون دالر 
جریمه شد

 SEC جریمه
برای  یک کسب وکار

رمزارزی

فرصتی کم نظیر برای 

تامین مالی  
گفت وگو با  محمد قاسمی، مدیرعامل صرافی رمزارز مزدکس

عکس:حامدکریمزاده

10 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال اول 
شـــــــماره ده
یکــــم اســفند
۱ ۴ ۰ ۰
۱6  صفـــــحه

14

وارن بافت یکی از بزرگ ترین منتقدان 
بیت کوین روی بانکی سرمایه گذاری 

کرده که حوزه اصلی اش رمزارزهاست

وقتی مرگ موش هم 
شیرین می شود! 

A N A LY S I SA N A LY S I S

فرصت طالیی 
ایران برای 
کنشگری در 
یک صنعت 
روبه رشد

وال استریت 
 چطور 

با رمزارزها 
مواجه شده 

است؟
 کشورها در برابر 
رمزارزها چه 
سیاست هایی 
می توانند در 
پیش بگیرند؟

درس هایی از 
یک اقتصاد 

قدرتمند برای 
رگوالتوری 

صنعت کریپتو

8

 آیا بازار رمزارزها وارد دوران فرسایشی ریزش شده یا مسیر صعودی خودش را پیدا می کند؟

تحلیل هفتگی بازار:آرامش نسبی پس از توفان

رادین: 
از رمزنگاری 

و کلیدگذاری 
تا رمزارزها

گفت وگو با میثم رجبی

6

یک بررسی از محمد قاسمی، بنیان گذار 
و مدیرعامل صرافی مزدکس  

به این اکوسیستم 
جدید خوشامد 

بگوییم!

باید نقشه راه 
درستی داشته 

باشیم!
یادداشتی از 

امیرحسین مردانی

2

عینک بدبینی 
را برداریم!

تحلیلی از امیرحسین 
راد، مدیرعامل 

نوبیتکس

14

نوآوری ممنوع!
تحلیلی بر دو 

بند پر ابهام 
نامه رئیس دفتر 
ریاست جمهوری

2

کارآفرینان 
میلیونر

یک فهرست جمع وجور 
از ثروتمندان دنیای 

روبه رشد رمزارزها

4

اشمیت در لینک!

ده
مزا

ری
دک

ام
ح
س:

عک


ANALYSIS

0

ANALYSIS

1014

چین لینک یکی از پروژه های داغ بازار رمزارزها 
مدیرعامل سابق گوگل را به تیم خود اضافه کرد

ANALYSIS

ضمیمــه رایگان   
هفته نامه  کارنگ  
در حوزه رمزارزها 
ســــــــال اول 
شــــماره صفر
بیست ویکم آذر
۱ ۴ ۰ ۰
۱6  صفــــــحه

4

پیش بینی جی پی  مورگان از قیمت بیت کوین: عقب نشینی از ۱۵۰ هزار دالر به ۳۸ هزار دالر!

روند نزولی بیت کوین در ۱۰ روز گذشته از دید بازیگران بزرگ

جا نمانیم!

8

8

6

15

بایدن فرمان 
می دهد

کسب وکارهای 
آمریکایی در انتظار 

فرمان اجرایی بایدن 
در خصوص رمزارزها

 گفت و گو با امیرحسین 
مردانی درباره بیت پین 
و مسئله رگوالتوری در 
حوزه رمزارزها 
و چالش های آن

جذب سرمایه خارجی
 از طریق رمزارزها

تجارت جهانی به پلتفرم های 
جدید کوچ خواهد کرد

بیت کوین داران 
بیشتر می شوند 

اما سلطه 
بیت کوین کمتر!

5

A N A LY S I S

گفت و گو با رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق تهران

7 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال اول 
شـــــماره هفت
ده بهمــــــــن
۱ ۴ ۰ ۰
۱6  صفـــــحه

10

   گفت و گو با پارسا عباسی 
بنیان گذار کسب و کار اینوتوکن 
که در خانه نوآوری مستقر است

  جذب سرمایه 

با کمک توکن

7

نتیجه یک 
ممنوعیت:

کوچ به ناکـجا!
 آغازموج

مهاجرت ماینرهای روسیه

12

لوگوی 
پولکادات 

روی پیراهن 
بارسلونا؟

پیشنهاد میثم حامدی، از مدیران مرکز پژوهش سازمان بورس 

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســــــــالاول
ـــمارهچهلم شـ
یکماسفند۱۴۰۰
۱6+۱6صفـحه
۳۰هــزارتومان
همــــــــراهبا
ضمیمــهرمزارز

4

امیرحسین زکی زاده 
قصه برند 

زک را می گوید

 برندی که 

با یک سرقت 
Kخلق شد! A R A N G

40

2

2

پایداری خدمات؛ اصل فراموش شده 
در اکوسیستم نوآوری

14 10 12

همه 
فناوری های 

ناکام
 ضدسیگار

رگوالتور
 خالقیت را 

پرریسک کرده 
است

سیاست گذار 
کالیفرنیا در پی 
احقاق حقوق 
رانندگان است

والمارت به متاورس وارد خواهد شد 
و البته خیلی های دیگر!

جهانجدیدخردهفروشی 
6

اینترنت ثابت پرسرعت کی از راه می رسد؟
3

یومیل؛ تحول در صنعت غذا 
با وندینگ ماشین

گفت وگو با حامد اکبری مدیرعامل هلدینگ ایتوپیا
 که  در دل خود پروژه های جذابی چون یومیل

 ترایال و یومان دارد

وداع با آزاده داننده
 یکی از چهره های 

باسابقه صنعت فاوا

آرمان شهر 
نوآوری

8
عکس:حامدکریمزاده

8

7

  دبیر سابق کمیسیون امنیت معامالت آمریکا می گوید توانایی رمزارزها در 
حذف بسیاری از مشکالت مالی جهان اجتناب ناپذیر است

رمزارزها می مانند

15 14 11

همکاری 
مسترکارت با 
کوین بیس در 
بازار ان اف تی

سوالنا سهم 
بازار اتریوم 
را خواهد 

خورد

خیز 
مایکروسافت 
برای بازی های 
دنیای متاورس

رگوالتور خوب به جای 
سهم خواهی مطالبه گری می کند! 

گفت وگو با سهیل نیکزاد

12

کاسبان دنیای دربسته متاورس در ایران
12

آیابایدمنتظربیتکوین
۲۹هزاردالریباشیم؟

ریزشاخیررمزارزهاچهپیامیدارد،تاکجاادامهدارد
کاربرانچهرفتاریرابایددرپیشبگیرند؟

واردات با رمزارز 
منع شرعی ندارد

کانال 
سرد 

30 هزار

4

A N A LY S I S

6 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال اول 
شــــماره شش
ســه بهمـــــن
۱ ۴ ۰ ۰
۱6  صفـــــحه

6

 گفت و گو با محسن لطفی
 تهیه کننده برنامه رمز و ارز

  آگاهیبخشی

بهمردمومسئوالن

12 61416
2

خطای محاسباتی عاشقان برج های الهیه در حمله به استارتاپ های ایرانی 

مخالف خوان ها  
خواهند باخت!

گفت وگو با مهدیه 
زادشیر درباره 
کوچی نو  و گردشگری 
حال خوب

گفت و گو با بهاره دارابیان 
بنیان گذار دکوتک که در 

حوزه نجاری فعالیت می کند 
حرفه ای مردانه که کمتر زنی 

در آن مشغول است

مه هـــفــتهنــا
اقتصادنــوآوری
ول ســــــــالا
ه ر ــــــــما شـ
نهم و ســی
بیـستوچهــــار
بهمـــــن۱۴۰۰
۱6+۱6صفـحه
۳۰هــزارتومان
هبا ا همــــــــر
ضمیمــهرمزارز

6

10

4

14

تحولی جدید  
در صنعت خرده فروشی

 فروشگاه متحرک 

روبومارت

K A R A N G

39

شرکت های 
بزرگ در برابر 
کارمندان شان 

تسلیم می شوند؟

جذب سرمایه 
ریتیلوی 

سعودی ها از 
سیلیکون ولی

بارکد؛ چند 
خط ساده 

که تجارت را 
دگرگون کرد

حنابندان
 در متاورس با 
حضور مهمانان 

ایرانی!

 گفت و گو با احمد میردامادی، مدیرعامل پلتفرم بانکداری باز 
»سنباد« درباره آینده نوآوری در صنعت بانکداری

گردشگری
ضد افسردگی!

روی یک کار 
تمرکز کنید

وقتی بنگاه امالک درون مان ناخواسته بیرون می زند!

خردهفروشی
R E T A I L

برندکارفرمايی
E M P L O Y E E

B R A M D

تاريخنوآوری
H I S T O R Y  O F
I N N O V A T I O N

طنزوحکمت
H U M O R

&
W I S D O M

عکس:حامدکریمزاده
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رقبا زیر یک سقف

بدون قانون نه غیرقانونی!
رگوالتوری چه چالش هایی برای کسب وکارهای 

رمزارز و بالکچین ایران ایجاد کرده است؟ بایدهای 
شکل گیری اکوسیستم رمزارزی  چیست؟ مدیران 

10 صرافی رمزارز داخلی پاسخ می دهند...

دورهمی کسب وکارهای رمزارزی و بالکچین ایران برگزار شد  مجتبی توانگر، رئیس کمیته 
اقتصاد دیجیتال مجلس: 

حاال نوبت ریال 
دیجیتال است

 رضا باقری اصل، دبیر شورای 
اجرایی فناوری اطالعات دولت: 

 اگر قانون ننویسید 
برایتان قانون می نویسند

107

تصویرسازی:شیرینزندهدل

5 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال اول 
شــــــماره پنج
بیست و شش دی
۱ ۴ ۰ ۰
۱6  صفـــــحه

5

 مدیرعامل شرکت 
خدمات انفورماتیک اعالم کرد  

   توزیع رمزارز 

ملی، درست 
مثل اسکناس 

عکس:نسیماعتمادی

دوربرگردان 
 خطرناک 
بانک 
مرکزی برای 
کسب وکارها

بورس و 
شرکت های 

نوآور؛ 
گرفتاری 

کارآمدترین کجاست؟
کانال مارکتینگ

گفت وگو با  صادق محمدی  مدیرعامل »مدیانا« درباره بازار پیامک کسب وکاری

احراز هویت 
غیرحضوری برای 
افتتاح حساب 
بانکی غیرفعال 
می شود و این 
یعنی خداحافظی 
با نوآوری

در روزهایی که 
بازار سرمایه به 

عرضه اولیه های 
داغ نیاز دارد به نظر 
می رسد مسیر ورود 
شرکت های نوآور به 

آن بسته است

6

اتحادیه اروپا در حال تدوین قوانین جدید برای بهبود اوضاع  نیروی کار شرکت های بزرگ اینترنتی همچون اوبر است

کارگران پلتفرمی، پیمانکاران خوداشتغال نیستند

صبحانه
 کارآفرینی 
در شریف

گفت و گو با علیرضا جعفر، مدیر برنامه ریزی 
پارک علم و فناوری دانشگاه شریف درباره 

رویدادها و برنامه های آینده این پارک

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســــــــالاول
ه ر ــــــــما شـ
سیوهشتـــــم
هفدهبهمــــن
۱ ۴ ۰ ۰
۱6+۱6صفـحه
۳۰هــزارتومان
همــــــــراهبا
ضمیمــهرمزارز

4

گفت وگو با مونا 
نادعلی که از تدریس 
زبان به سمت تولید 

عروسک های بافتنی 
حرکت کرد 

مامونا و دنیای 
Kعروسکی اش A R A N G

38

شتاب گیری رشد 
فناوری بر بستر 
نمایشگاه های 

جهانی 

14

فنر  لجستیک 
کی باز 

می شود؟

12

نوآوری باید 
نتیجه ملموس 

داشته باشد!

10

7

A N A LYS I S

نسل زد 
در شبکه های 

اجتماعی

5

3 2
عکس:حامدکریمزاده

4 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال اول 
شــــماره چهار
دی نــوزده  
۱ ۴ ۰ ۰
۱6  صفـــــحه

6

درگاه پرداخت سیتکس بسته 
شد ... ادامه شرایط فعلی 
یعنی از بین رفتن اقتصاد 

دیجیتال کشور 

اینماد  به مسیر 
عقالنیت برگردد

4

امیر موسویان مدیرعامل 
کسب وکار »بالکچین بلورین« 
از ماجرای بسته شدن درگاه این 

کسب وکار می گوید

 راه رفتن روی 

لبه  معلق  فناوری!

 ۲۰۲۲؛ سال تثبیت رمزارزها
13

وی سی ها ۳۳ میلیارد دالر به بازار رمزارز آوردند
8

رئیس سابق SEC؛ مدافع امروز رمزارزها!
12

بازار در هفته گذشته :زمستان در راه است؟

9 10

A N A L Y S I S

 رئیس کل سازمان توسعه تجارت 
ایران گفته  رمزارزها می توانند به 

کمک تجار ایرانی بیایند 

رمزارزها 
تضمین کننده 
تهاتر می شوند

مدیرعامل صرافی اکسیر از پیش بینی خود هم درباره قیمت 
بیت کوین و هم ورود کاربران جدید به این بازار می گوید

بازار در مسیر بلوغ 

باید بپذیریم 
بالکچین و رمزارز 
یک پدیده نوظهور و 
منحصربه فرد در طول 
تاریخ است 

14

3

رئیس سازمان فناوری اطالعات تأکید کرد

اتحادیه کسب وکارهای مجازی 
حمایت کند، نه  فیلتر

بحث هفته:مرز باریک میان تخلف و نوآوری
10

14 12

غول ها و اعداد 
غول آسـا

نگاهی به فهرست 500 
شرکت برتر ایران که 

یک پنجم کل ثروت کشور  
به آنها  تعلق دارد

دستی که
راه می رود!

تغییر هویت بصری 
»باسالم«،  با واکنش های 
منفی کاربران و طراحان 

روبه رو شد

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســــــــالاول
ه ر ــــــــما شـ
سیوهفتـــــم
دهبهمـــــــن
۱ ۴ ۰ ۰
۱6+۱6صفـحه
۳۰هــزارتومان
همــــــــراهبا
ضمیمــهرمزارز

7

مهندسان سابق اسپیس ایکس با 
»پارالل سیستمز« به سمت ایجاد 
قطارهای خودران حرکت می کنند

نوآوری در 
Kلجستیک ریلی A R A N G

37

کارها را مردانه 
و زنانه نکنید

گفت و گو با مریم عنبرستانی 
بنیان گذار کسب و کار اجتماعی 
»شادیکار« که یک فروشگاه 

آنالین برای فروش محصوالت 
مددجویان است

4

 B2G
یا

B2B

  گفت و گو با
 میر میثم سیدی 

مدیرعامل آی تی ساز

8

14

کشف دنیا از نگاه
 اینفلوئنسرها
نگاهی به کمپین 

کریسمس در فالیتیو  در 
گفت وگو با مدیر بازاریابی 

محتوایی این برند

   عکس:  حامد کریم زاده

برنامه  اپراتور بزرگ کشور برای 
راه اندازی یک پلتفرم بالکچینی 

همراه اول توکن 
اختصاصی خود 
را عرضه می کند!

۲۰۲۱ سال رمزارزها بود!

ترا رمزارز داغ 
سال ۲۰۲۲ 
خواهد بود؟

 پیش بینی مدیرعامل 
پنتراکپیتال

8

مسیر درست 
قانون گذاری 

رمزارزها
قانون چقدر  با مفهوم  
رمزارز همراهی می کند؟

8

در سال جدید میالدی، صرافی های 
بزرگی چون بایننس برای بازار 

خاورمیانه دورخیز کرده اند

3 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال اول 
شــــــماره سه
دی دوازده  
۱ ۴ ۰ ۰
۱6  صفـــــحه

8

2

سال آلت کوین ها 
و ان اف تی

کدام شبکه های بالکچینی در سال گذشته  بیشتر از همه مورد توجه 
قرار گرفتند و بازار جذاب تری داشتند؟



60الگویمدلکسبوکار
کتاببرگزیدهسال1400
اولینکنفرانسبینالمللیاقتصادومدیریتکسبوکار

هدف این کتاب این است که یک روش شناسی به شما معرفی و در ایجاد مدل کسب وکار به روش ساختاری کمک تان کند. نوآوری 

مدل کسب وکار مبتنی بر ۶۰ الگوی تکرارشونده است و کتاب اهمیت نوآوری در این حوزه را برجسته می کند و زمینه مشترکی 

برای تعریف این مفهوم فراهم می آورد. کتاب سعی کرده به سه سؤال پاسخ دهد: چگونه شرکت من می تواند بازی را تغییر دهد؟ 

چگونه می توانم شرکتم را به یک الگو برای صنعت تبدیل کنم؟ در یک کالم، چگونه می توانم در مدل کسب وکار نوآوری کنم؟



اگر بیت کوین را باور  یا درک نکرده اید، متأسفم؛ 
من وقتی برای متقاعدکردن شما ندارم.

ساتوشی ناکاموتو 

در پاسخ به دن لریمر، خالق ارز دیجیتال ایاس که درباره مشکالت بیت کوین و آینده این ارز دیجیتال پرسیده بود



جایگزینی غیرمتمرکز برای بانکداری مرکزی24
خالصهکتاباستانداردبیتکوین

خالصه  کتاب استاندارد بیت کوینخالصه  کتاب پول نقد دیجیتالخالصه  کتاب انقالب بالکچین

نسل بعدی فناوری 
اینترنت  از حرف تا عمل
خالصه  کتاب کسب وکار بالکچین

تاریخچه غریب 
رمزارز

خالصه کتاب پول نقد دیجیتال

3963



موضوع این شماره:  

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: 

دبیر راه کار: 

سردبیر کارنگ: 

دبیر تحریریه کارنگ:

سردبیر راه پرداخت:

دبیر تحریریه راه پرداخت :

سردبیر عصر تراکنش:

دبیر تحریریه عصر تراکنش :

تحریریه:

مدیر هنری: 

صفحه آرا: 

ویراستار:

هماهنگی چاپ و تولید: 

راه کار کاری مشترک از راه پرداخت و کارنگ
کارنگنشریهایمستقلدرحوزهاقتصادنوآوریاست
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حکایت راه کار
راه کار کار مشترکی از راه پرداخت و کارنگ است. در انتشارات راه پرداخت با درخواست هایی 

برای انتشار خالصه کتاب های منتشر شــده مواجه بودیم و همین ایده اولیه پروژه راه کار شد. 

بســیاری از مدیران ایرانی فرصت مطالعه متن های حجیم ندارند و مهارت های الزم تندخوانی 

را هم ممکن اســت نداشته باشــند. این در حالی اســت که در کشورهای توســعه یافته مدیران 

کســب وکارهای بزرگ به صورت مرتب مطالعه می کنند و حتی برخی از آنها هر ســال فهرست 

کتاب هایی که خوانده اند یا بهترین کتاب ها به انتخاب خودشان را منتشر می کنند. علی ایحال به 

علت شرایط حاکم بر اقتصاد ایران نمی توان مدیر ایرانی را با مدیر بین المللی مقایسه کرد؛ حجم 

حوادث پیش بینی نشده در اقتصاد ایران چنان زیاد است که مدیر ایرانی باید حواسش به هزاران 

موضوع ریز و درشت روز، مرتبط و غیرمرتبط با کسب وکار باشد. 

مجموع این شرایط باعث شد به این فکر کنیم که خالصه مهم ترین کتاب ها و منابع آموزشی 

جهان را در بسته هایی ارائه کنیم. این کاری سخت و زمان بر است. با این که به نظر می رسد خالصه 

کردن یک کتاب نباید کار پیچیده ای باشــد ولی در عمل، کار پیچیده تر از چیزی است که به نظر 

می رســد. تقریبا از دو ســال پیش این پروژه در راه پرداخت کلید خورد و ما تالش کردیم با جمع 

کردن بهترین کتاب های دنیا و یافتن خالصه های آنها کار را به نقطه مطلوبی برسانیم. تا امروز هم 

مترصد فرصتی بودیم که بتوانیم کار را عرضه کنیم. مانند بیشتر کارهایی که تا امروز انجام داده ایم 
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کتاب استاندارد بیت کوین )2018( داســتان پول، از اولین ارزهای سنگی 

)Rock Currency( تــا نقــش و جایگاه طــا در دوره ویکتوریــا و عضو جدید 

امروزی، یعنــی رمــزارز دیجیتــال را دنبال می کنــد. ســیف الدین آموس، 

 Sound( اقتصاددان، اعتقاد دارد که ما باید فضایل فراموش شده پول سالم

Money( را با آغوش باز بپذیریم. او معتقد است بیت کوین ممکن است آینده 

باشد؛ مانند ذخایر طا در گذشــته. بیت کوین ویژگی های منحصربه فردی 

دارد که نشان می دهد در موقعیتی ایده آل قرار گرفته تا به عنوان ابزاری برای 

مبادله عمل کند کــه دولت های بی کفایت نمی توانند دســتکاری اش کنند. 

اگر می خواهیم اقتصاد خود را به ثبات و رشد برگردانیم و چرخه رونق و رکود 

)Boom and Bust( خود را پشت سر بگذاریم، این خبر خوبی است. این کتاب 

برای کسانی که به تاریخ پول عاقه مند هستند، اقتصاددانان و عاقه مندان 

به کسب وکار و هر کسی که چشم امیدی به آینده دارد، مناسب خواهد بود.

سیف الدین آموس دارای 
مدرک دکترای توسعه 

پایدار از دانشگاه کلمبیا 
و کارشناسی ارشد 

مدیریت توسعه از 
دانشکده اقتصاد لندن 
و لیسانس مهندسی 

از دانشگاه آمریکایی در 
بیروت است. آموس 
وب سایتی برای نشر 

تحقیقاتش در حوزه 
بیت کوین نیز راه اندازی 

کرده که صرفا نتیجه 
تحقیقاتش در این 

حوزه را در آنجا به 
اشتراک می گذارد و تاکید 

دارد که هیچکدام از این 
مطالب جنبه مشاوره ای 

برای سرمایه گذاری 
ندارند.

 جایگزینی
غیرمتمرکز  برای

بانکداری مرکزی
خالصه  کتاب استاندارد بیت کوین
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بر برخی مشکالت اولیه غلبه کند، احتماالً به استاندارد جدیدی برای عصر 

جدید تبدیل خواهد شد.

با خواندن این خالصه کتاب متوجه می شوید که چرا ورود 

فناوری های جدید پایان یک ارز سنگی باستانی را رقم زد؟ چگونه 

دولت ها از زمان سزار تاکنون، ارزش پول ها را پایین آورده اند تا بودجه 

الزم برای جنگ هایشان را تأمین کنند و چرا بیت کوین برای ایفای نقش 

یک استاندارد جدید کاماًل مناسب است.

پول برای اولین بار به عنوان وسیله مبادله 
استفاده شد

اقتصاد بدون پول چگونه کار می کند؟ ساده  اســت، کاالها را با هم تاخت 

می زنید. آن را معامله پایاپای یا مبادله مستقیم بنامید. شما می توانید دو 

خوک را با یک گاو معامله کنید، یا در ازای آن، موی سرتان را اصالح کنید. همه 

اینها به داشــته های شــما و نیازهای همسایه تان بســتگی دارد یا برعکس؛ 

اما مشکل اینجاســت که گاهی اوقات این چیزها با هم مطابقت ندارند. آیا 

چیزی ندارید که شریک تجاری احتمالی خود را با آن وسوسه کنید؟ خوب، 

چه بدشانسی ای! شما هم به خواسته خود نخواهید رسید! این همان جایی 

اســت که پول وارد میدان می شــود. از آنجایــی  که همــه آن را می خواهند، 

می توانید از آن بــرای هر معامله ای اســتفاده کنیــد. این کار به نــام مبادله 

غیرمستقیم مشهور است.

با این  حال، پــول اولیه به چیــزی که امــروز در کیف پول خــود نگهداری 

می کنید، شباهت نداشت.

ســاکنان جزیــره یــپ )Yap Island( در ایاالت فــدرال میکرونــزی در قرن 

نوزدهم، بــرای تجارت خــود از »ســنگ های رای« )Rai Stones( اســتفاده 
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کار و هک کردن یک بلوک در نهایت به ضرر خودتان خواهد شد!

هرچند بیت کوین با چالش هایی روبه رو است، اما می تواند 
به عنوان یک استاندارد جدید ظاهر شود

می دانیم که بیت کوین هم کمیاب اســت و هم ایمن، اما آیا کافی اســت که آن را چیزی بیش از 

یک هیجان ناگهانی و زودگذر بدانیم؟ پاسخ به این پرسش به میزان تسلط آن بر چالش های مهم 

بستگی دارد. نوسان قیمت را در نظر بگیرید. هنگامی که از بیت کوین برای اولین بار در ماه می ۲۰۱۰ 

جهت انجام یک تراکنش استفاده شد، یک بیت کوین معادل ۰.۰۰۰۹۹۴ دالر آمریکا ارزش گذاری 

شد. مدتی بعد و در اکتبر ۲۰۱7 این میزان به ۴۲۰۰ دالر رسید؛ یعنی ۴۲۲،5۲۰،۰۰۰ درصد افزایش! 

و این فقط یک نوسان طوالنی مدت است. در سال ۲۰۱7، ارزش بیت کوین از 75۰ دالر به ۲۰.۰۰۰ دالر 

رسید. این نوسانات، محصول تقاضاهای موجود است. عرضه بیت کوین ثابت است و در نتیجه، 

این ارز فقط می تواند به افزایش بهره از طریق قیمت واکنش نشان دهد. از آنجایی  که بیت کوین 

ارزی جدید است، تقاضای آن به طور طبیعی بسیار متغیر است. در هر حال، نتیجه اش تضعیف 

وضعیت ارز به عنوان یک ذخیره ارزش کارآمد است. آیا این وضعیت بهتر خواهد شد؟ خب، به 

گفته نویسنده، این نوسانات باید با رشد بازار متعادل شوند.

این امر ما را به دومین چالش پیش روی بیت کوین می برد. اگر قرار باشد ارز به استاندارد جدیدی 

تبدیل شود، باید رشد کند؛ اما این رشد، حتی برای ارزی مانند بیت کوین، در نهایت به افزایش اعتماد 

به نهادهای بزرگ و متمرکز وابسته است. با توجه به اینکه این ارز به  گونه ای طراحی شده که مردم 

برای انجام تراکنش ها به وسیله آن به اشخاص ثالث مورد تأیید دولت، مانند بانک متکی نیستند، 

مشکل ایجاد می کند!

متأسفانه، به نظر نمی رسد که جوابی وجود داشته باشد. سقف تراکنش های بیت کوین در حال 

حاضر به 5۰۰ هزار تراکنش در روز محدود شده است. این مقدار می تواند افزایش یابد، اما به هر 

رقمی هم که برسد، نمی توان منکر این واقعیت شد که باألخره یک محدودیت روزانه ای وجود دارد. 

عالوه بر آن، موضوع هزینه ها هم مطرح است. هرچه تراکنش های بیشتری انجام شود، نود های 

بیشتری نیز باید وجود داشته باشد. این امر باعث افزایش تعداد نسخه های دفترکل بیت کوین 
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خواهد شد که باید به روز شوند و هزینه های تراکنش و میزان قدرت پردازش 

مصرف شده را به تدریج بیشــتر خواهد کرد. اگر این واقعیت ها را کنار هم 

بگذارید، متقاعد می شوید که تجارت بیت کوین از بالکچین را خارج کنید و 

تجارت با ارزهایی با پشــتوانه بیت کوین را آغاز کنید. این امر یک استاندارد 

جدید ایجاد می کند، اما به این معنی اســت که برای مدیریت این سیستم 

باید نهادهای متمرکز ایجاد شوند.

بیت کوین به خوبی می تواند چارچوبی را برای ایجاد سیاست معاصر پول 

قوی فراهم کند. با این  وجود، در مورد آینده آن سؤالی مطرح می شود: آیا آن را 

یارای فرار از سرنوشت استاندارد طال خواهد بود؟ پاسخ به این سؤال فقط با 

گذشت زمان مشخص خواهد شد.

خالصه نهایی
در طول تاریخ، پول به هر شــکل و اندازه ای موجود بوده، اما در این مدت 

فقط یک سیستم دقیق وجود داشته؛ پول با پشتوانه طال. »استاندارد طال« 

دوران رونق و ثبات را تضمین کرد. همه این تغییرات در اویل قرن بیســتم 

رخ دادند که در آن زمان دولت های اروپایی برای تأمین بودجه عملیات های 

جنگی خود تدابیر مالی و اســتاندارد طال را کنار گذاشتند. از آن زمان به بعد، 

اوضاع تغییر کرد و ما چندین دهه افزایش بدهی و چرخه های رونق و رکود 

را تاب آوردیم. اکنون زمان تغییر است. اینجاست که بیت کوین وارد میدان 

می شود. این واحد مبادله مانند طال بسیار کارآمد است؛ اما اگر قرار باشد ارز 

دیجیتال ما را به عصر جدیدی از پول سالم برساند، باید برخی مشکالت اولیه 

را پشت سر بگذارد.
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»ویلیام موگایار« ، متخصص فناوری، معتقد اســت باکچیــن در آینده به 

محبوب ترین فنــاوری جهان تبدیــل خواهد شــد. او در این مطالعه کــه درباره 

توانایی های باکچین است، آینده ای را ترسیم می کند که باکچین در آن به طور 

یکپارچه زمینه روابط بانکی، ذخیره پرونده های پزشــکی و صدور گذرنامه را از 

طریق فرایندی امن فراهم می سازد. موگایار تأیید می کند که باکچین طرفداران 

زیادی کسب کرده و درباره موانعی که بر ســر راه ایجاد دنیایی بر پایه باکچین 

وجود دارد، بــا جزئیات توضیــح می دهــد. برخی از ایــن موانــع عبارت اند از: 

توسعه دهندگان نرم افزار هنوز از باکچین استقبال نکرده اند، سرمایه گذاران 

عاقه نشان نداده اند و رگوالتورها همچنان متحیر مانده اند. با وجود این موانع، 

موگایار معتقد است که باکچین وضعیتی مشابه به اینترنت در سال 1997 دارد؛ 

آماده است تا موجب پیشرفتی عظیم و جهانی شود. با اینکه هیچ مطالعه ای قادر 

نخواهد بود به تمام مشکات یا پیشرفت های احتمالی باکچین که به سرعت در 

حال آشکار شدن است، اشاره کند، نویسنده پیش بینی می کند که صنعت مالی 

اولین بخش از صنعت خواهد بود که این تغییرات را احساس می کند و به همین 

ترتیب سایر بخش های صنعت هم این روند را دنبال خواهند کرد.

ویلیام موگایار
شریک 
عمومی صندوق 
فناوری شرکت 
سرمایه گذاری 
ریسک پذیر 
»ویرچوال« 
)Virtual( است که 
در مراحل اولیه خود 
قرار دارد. او یکی 
از اعضای صنعت 
بالکچین و عضو 
هیئت مدیره پروتکل 
 )OBI( باز اوپن بازار
است. 

 نسل بعدی
 فناوری اینترنت

از حرف تا عمل
خالصه  کتاب کسب وکار بالکچین
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نکات کلیدی

     بالکچین مفهومی قدرتمند است که در رابطه شما با فناوری تغییری تحول آفرین ایجاد 

می کند. 

     بیت کوین نشان می دهد که بالکچین قادر است ارزی همتابه همتا به دور از کالهبرداری 

ایجاد کند.

     نوسانات بیت کوین اعتبار بالکچین را لکه دار می کند.

     چالش هــای بالکچین شــامل کمبود توســعه دهندگان نرم افــزار، عدم حمایــت و درک 

سرمایه گذاران و رگوالتورهاست. 

     اینترنت با موانع مشابهی روبه رو بود، اما به هر حال رونق گرفت.

     آمازون و ای بی به رشد اینترنت کمک کردند. 

     ایجاد اعتماد یکی از اصول مرکزی بالکچین است. 

     فناوری فرصتی برای بهبود کارایی مؤسسات مالی ایجاد می کند. 

     دولت هــا می توانند از بالکچیــن برای حفاظت از ســوابق رأی گیری، صدور پاســپورت یا 

ذخیره سازی سوابق امالک استفاده کنند. 

     سیستم سالمت می تواند از بالکچین برای ساخت سوابق پزشکی قابل حمل و امن استفاده 

کند. 

انقالب بالکچین
بالکچین فرصتی برای تغییر شگرف نحوه فعالیت کسب وکارها، حکومت ها و جوامع ایجاد 

می کند. بالکچین به سازمان ها این امکان را می دهد که تراکنش ها را به طور دقیق و دائمی ثبت و 

ردیابی کنند. مفاهیم بالکچین انقالبی هستند. بالکچین سطوح جدیدی از کارآمدی و الیه های 

اعتمادساز را به وجود می آورد که بر اینترنت برتری دارند. 

بالکچین ها شبیه به رایانه  های مجازی در محیط ابری توزیع شده ای قرار دارند که 

به صورت مجازی فعالیت می کنند و نیاز به راه اندازی و انجام تنظیمات سرور ندارند. 
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در دنیــای بالکچیــن، نیازی نیســت به صداقــت و قابل اعتمــاد بودن 

فردی که بــا او کار می کنید، ایمان داشــته باشــید. سیســتم »رمزنگاری« 

بالکچین از اعتماد پیشی می گیرد. معروف ترین نمونه فناوری بالکچین 

اختراع ساتوشــی ناکاموتو، یعنی رمزارز بیت کوین است. ساتوشی در 

جست وجوی این بود که شــکلی از پول الکترونیکی اختراع کند که خارج 

از بانک هم اعتبار داشته باشد. او با استفاده از روشی که مخدوش کردن 

آن فوق العاده دشوار است، سیستمی ایجاد کرد که تراکنش ها را با زمان 

برچسب گذاری می کند. بیت کوین به دنیا نشان داد که بالکچین می تواند 

ارزی همتابه همتــا ارائــه دهد کــه عــاری از هرگونه کالهبرداری اســت. 

شرکت ها به احتمال زیاد برای ایجاد الیه های اعتماد و امنیت، بالکچین 

را به اینترنت ترجیح خواهند داد. با ترکیبی از پایگاه داده، بستر توسعه و 

فعال کننده شبکه بالکچین می تواند به ابزاری همه جاحاضر برای فناوری 

تبدیل شود. استفاده از بالکچین ممکن است به آسانی ایجاد وب سایت 

با اســتفاده از وردپرس یا اسکوئراســپیس باشــد. در حالی که بالکچین 

تازه کارش را شروع کرده ، این فناوری آماده است تا سرویس های دولت، 

بانکداری و مراقبت های بهداشتی را متحول کند و در نهایت آنها را بهبود 

ببخشد. 

مفهومی چندوجهی
بالکچین فقــط به بیت کویــن مربوط نمی شــود. بالکچیــن مفهومی 

چندوجهی با ویژگی  ها و کاربردهای متعدد اســت که توســعه دهندگان 

می توانند آنها را ترکیب کننــد و تطبیق دهند تا کاربردهــای جدید ایجاد 

کنند. زمینه هایی که بیت کوین در آنها برتری دارد، شامل موارد زیر است:

     »پــول الکترونیکــی«: ماینرهــا به صــورت آنالیــن کار می کننــد تا 

رمزارزهایی مانند بیت کوین و اتریوم تولید کنند. چنین رمزارزهایی 
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روشــی مؤثــر بــرای خریدوفــروش کاال هســتند. نوظهــوری ایــن ارزهــا باعــث ایجاد 

گمانه زنی هایی شده  که ارزش بیت کوین را بی ثبات می کند. هنگامی که رمزارزها پذیرش 

گسترده تری به دست آورند، این ناپایداری احتماالً کاهش می یابد. 

     »زیرساخت محاســبات غیرمتمرکز«: شــبکه ای به هم متصل از رایانه ها به بالکچین 

قدرت می بخشد. این شبکه از دستور العمل های توافق شده برای ثبت و انتشار اطالعات 

پیروی می کند. هر تراکنشی به تأیید رمزنگاری نیاز دارد. 

     »بســتر تراکنش«: بالکچین برای خرید و تراکنش های دیگر ســوابق دیجیتالی ایجاد 

می کند. این بستر برای هر خرید یک »بلوک« ایجاد  می کند که بعداً کاربران می توانند برای 

تأیید تراکنش به این بلوک مراجعه کنند. 

     »پایگاه داده غیرمتمرکــز«: بالکچین ها جایگزین پایگاه های داده بزرگ نخواهند شــد، 

اما الزم است توســعه دهند گان نرم افزار، نرم افزارها را تطبیق دهند. بالکچین این امکان را 

به شــما می دهد که داده را به طور عمومی ذخیره کنید. اطالعاتی را که در بالکچین ذخیره 

کرده اید، همه می بینند، اما داده شخصی شما قفل شده باقی می ماند. 

     »دفتر کل توزیع شده«: بالکچین ساخت دفاتر کل مشترک را ممکن می سازد. برای مثال 

هر تراکنشی را که شرکت شما روی سیستمش انجام می دهد، ذخیره می کند. می توانید 

این اطالعات را به طور شخصی، عمومی یا حالتی بین این دو ذخیره کنید. 

     »بستر توسعه نرم افزار«: بالکچین این امکان را به توسعه دهندگان می دهد تا کاربردهای 

نرم افزاری جدیدی ایجاد کنند که با استفاده از رمزنگاری، غیرمتمرکز و قفل شده اند. 

     »نرم افزار متن باز«: پروتکل بیت کوین متن باز اســت. بالکچین بســتری عمومی ارائه 

می دهد که افراد گوناگون را به همکاری دعوت می کند. این گشودگی باعث ایجاد نوآوری 

و خلق اکوسیستمی قوی پیرامون نرم افزار می شود.

     »خدمات مالی«: بالکچین کار خود را با رمزارز آغاز کرد، اما توسعه دهندگان می توانند 

این مفهوم را برای تمام ابزارهای مالی، از جمله ابزار مشــتقه، اختیار معامله، سوآپ ها، 

سرمایه گذاری و وام  مطابقت دهند. 

     »شــبکه همتا به همتا«: بالکچین واســطه ها را حذف می کند و به کاربــران این امکان را 
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می دهد که در هر زمان و هر مکان تراکنش انجام دهند. 

     »الیه خدمات اعتماد«: بیت کوین مشکل مشکل دوبار خرج کردن 

کالهبرداری را با استفاده از رمزنگاری برطرف کرده  است. الیه اعتماد 

درونی بالکچین از داده فراتــر می رود و بــه داده، فرایند، هویت ها و 

اجسام فیزیکی دیگر و خدمات محسوس می رسد. 

اعتماد 2.0
ایجاد اعتماد، اصل مرکزی بالکچین است. اقتصاد مدرن بر پایه اعتماد 

کار می کند. شما برای نگهداری پول تان به بانک اعتماد می کنید و به دولت 

اعتماد داریــد که مالیات تان را بــر باد نمی دهد. این مؤسســات معموالً 

عادالنه با شــما رفتار می کننــد، اما این قطــار اعتماد گاهــی اوقات دچار 

مشکل می شــود. بالکچین وعده اعتماد 2.0 را داده  که روشی کم خطرتر 

برای اطمینان  داشــتن از قابل اعتماد بودن طرف مقابل تان است. در این 

چشم انداز، بالکچین به عنوان مرجعی برای خدمات بر پایه اعتماد ایفای 

نقش می کند. بــرای مثال بالکچین می تواند به آســانی و به ســرعت یک 

جست وجوی گوگل تراکنش یا طرف مقابل را تأیید کند. 

فناوری بالکچین با ایجاد رقبای جدید باعث می شود بقیه احساس 

خطر کنند و سازمان های فعلی را که می خواهند دوام بیاورند، به تغییر 

وامی دارد و به این صورت در اقتصاد ما نفوذ خواهد کرد. 

صنعت فناوری مدت هاســت که بر منطق شــبکه تســلط پیــدا کرده ؛ 

جادویی که این امکان را فراهم می سازد تا رایانه شما به صورت آنالین کار 

کند و سیگنال وای فای لپ تاپ یا تلفن همراه تان را پیدا کند.

 اولویت بعدی بالکچین ایجاد »منطق اعتماد« است که با استفاده از 
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آن به سرعت شخصی را به عنوان امن نشانه گذاری می کند. ایربی ان بی، سایت اجاره مسکن، 

از »سیستم سابقه« اســتفاده می کند تا اطمینان حاصل کند غریبه ای که در اتاق اضافی شما 

سکونت دارد، گلوی شما را پاره نمی کند، یا قفسه داروهایتان را به غارت نمی برد. 

چالش های بالکچین
بالکچین هنوز در ابتدای راه است و دچار هیچ کمبودی نیست. مرورگر اینترنت نت اسکیپ 

)Netscape( اینترنــت را به ابــزاری ضروری تبدیــل کرد، امــا بالکچین هنوز چنیــن نرم افزار 

همه گیری ندارد که عموم مردم را به ســمت اســتفاده از این فناوری جدید سوق دهد. کمبود 

توسعه دهنده مشکل گسترده دیگری است . در سال ۲۰۱۴، تقریباً ۱۹ میلیون توسعه دهنده 

نرم افزار فعــال بودند، اما تــا نیمه های ســال ۲۰۱6 فقط پنج هــزار نفر از آنها فعالیت شــان را 

به بالکچیــن اختصاص دادنــد. هنوز واضــح نیســت توســعه دهندگان می خواهند چگونه 

مقیاس پذیری را به این شبکه غیرمتمرکز و امن اعمال کنند. 

بالکچین امروزه به طور برابری سرشار از هیجان و بدبینی است.

فهرســت موانع همچنــان ادامــه دارد؛ اول اینکه متقاعــد کردن عمــوم مردم بــرای اینکه 

بالکچین امنیت و حریم شخصی شــان را تضمین می کند، چالش برانگیز است. شرکت های 

سرمایه گذاری ریسک پذیر هنوز از بالکچین استقبال نکرده اند. نوسانات بیت کوین باعث شده  

مفهوم بالکچین شروع ناامیدکننده ای داشته باشد. بعید است تعداد زیادی از مشتریان به 

سیستمی پیچیده که فهمش دشوار است، مهاجرت کنند. آمازون و ای بی کمک کردند پذیرش 

عمومی اینترنت با ســرعت بیشــتری صورت گیرد، اما چنین شــرکت های معتبری هنوز در 

عرصه بالکچین صف نکشیده اند. 

می توان ادعا کرد که شبکه های رمزارز )که بالکچین آنها را ممکن ساخته  است( از خود ارز 

مهم تر خواهند شد. 
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تردیدی که بخش رگوالتوری بالکچین را دربــر گرفته  نیز تهدیدی برای 

جلوگیری از پیشرفت و نوآوری بالکچین به شمار می رود. بالکچین دقیقاً 

مانند اینترنت آن قدر قدرتمند و مفید است که به نظر می رسد تقدیرش 

پذیرش گســترده مردم اســت. چالش های بالکچین یادآور موانع پیش  

روی وب در سال ۱۹۹7 است. اینترنت این مشکالت را برطرف کرد یا آنها 

را از ســر راه برداشت. به نظر می رســد بالکچین نیز آماده است تا مسیر 

مشابهی را دنبال کند. 

بالکچین و بانک ها
بالکچین می تواند به ویژه صنعت سرویس های مالی را دگرگون کند. 

بانکداران معموالً طوری به اســتارتاپ ها واکنش نشــان می دهند، گویی 

حیوانات عجیب و غریبی هستند. اگر شرایط آنها را وادار کند، مؤسسات 

مالی نرم می شوند و »فناوری را به خانه می برند تا بفهمند امکان رام کردن 

آنها وجود دارد«.
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اقتصاد کریپتو بخشی از مرحله بعدی تکامل اینترنت، یعنی عصر غیرمتمرکزسازی است.

در دهه ۱۹5۰، مؤسســات مالی از ابررایانه ها برای هموار کردن امور بک آفیس شــان بهره 

بردند و این گونه از فناوری استقبال کردند، اما آنها در استقبال از اینترنت تمایلی زیادی نشان 

ندادند؛ زیرا اینترنت راه را برای تجاوز پی پال و فناوری های مالی یا شــرکت های »فین تک« به 

حوزه کاری آنها باز می کرد. پی پال، بزرگ ترین شبکه فین تک، در ســال ۲۰۱5، ۲۸۲ میلیارد دالر 

تراکنش را  توسط ۱7۹ میلیون کاربر را گزارش  کرده  است. در سال ۲۰۱5، استارتاپ های فین تک 

۱۹ میلیارد دالر از سرمایه گذاران ریسک پذیر جمع آوری کردند. بانک ها ابراز تأسف می کنند که 

قدرتی ندارند تا جلوی ظهور تحول آفرینان فین تک  را بگیرند. 

بالکچین ها فقط مختص سازمان ها نیستند. آنها غیرمتمرکزسازی و در نهایت، خلق یک 

اقتصاد کریپتو جدید را ممکن می سازند که به اقتصاد وب شباهت دارد.

رابطه بین فین تک و بالکچین چیست؟ ممکن است استارتاپ های بالکچین مسیری را که 

اســتارتاپ های فین تک رفته اند، دنبال کنند و قبل از اینکه فناوری جدید بانک ها را از دور خارج 

کند، بانک ها نیاز دارند اســتفاده از بالکچین را یاد بگیرند. از دیدگاه مثبت، فناوری بالکچین به 

مؤسســات مالی این فرصت را می دهد تا کارایی خود را افزایش دهند. بانک ها اکنون در مرکز 

زندگی مالی مصرف کنندگان قــرار دارند، اما در آینده، مؤسســات مالی از بالکچین اســتفاده 

خواهند کرد. نرم افزارهای تلفن هوشمند و حساب های رمزارز روش های اصلی تراکنش های 

مالی خواهند بود. 

غیرمتمرکزسازی کاری دشوار است؛ اگر از ابتدا اینگونه طراحی نشده باشد.

روند غیرمتمرکزسازی شروع شده  است. پی پال به شما اجازه می دهد به طور یکپارچه پول 

جمع  کنید. اپل پی این امکان را می دهد که به جای کارت اعتباری با تلفن همراه پرداخت انجام 
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دهید و اوبر به صورت خــودکار کارت اعتباری تان را شــارژ خواهد کرد. با 

تثبیت بالکچین، این غیرمتمرکزسازی سرعت می گیرد. 

فین تــک و بالکچین بــدون مرز رشــد خواهند کــرد و محدودیت های 

جغرافیایی بانک ها بیشتر نمایان خواهند شد. پی پال به عنوان عملکردی 

بدون مرز پدیدار شــد. اکنون مردم با نظارت اندکی از طــرف دولت، بین 

کشورها پول جابه جا می کنند. دولت  ها بانک ها را به شدت رگوله می کنند 

و نمی توانند از بالکچین استقبال کنند؛ مگر اینکه رگوالتورها چراغ سبز 

نشان دهند. محدودیت های رگوالتوری بدین معنا هستند که مؤسسات 

مالی در ابتدا تنها می توانند با مالیم ترین روش ها با نوآوری سازگار  شوند. 

بالکچین جریان جدیدی از ارزش ها و ظهــور اقتصاد کریپتو جهانی را 

ممکن می سازد و فرصت های زیادی را در بازار ایجاد می کند که در آن ارزش 

بین فضای کریپتو و فیزیکی ردوبدل می شود. 

در عصــر متمرکزســازی، رگوالتــوری از بانک ها و حاشــیه سودشــان 

حفاظــت می کنــد. در دوره غیرمتمرکزســازی امــروزه، تمرکــز محلــی 

رگوالتورها بــر احتماالت طبیعت جهانی بالکچین اســت. برخی از ۲۰۰ 

آژانس رگوالتوری در ۱5۰ کشــور فعالیت می کنند. اگــر آنها با مجموعه 

درهمی از مقررات با بالکچین برخورد کنند، ترافیک ایجادشــده نوآوری 

را خفه می کند. در حال حاضر، بانک ها در دوراهی سختی قرار گرفته اند؛ 

بالکچین سیستمی جهانی اســت، اما رگوالتورها آنها را وادار کرده اند که 

بر تأمین نیازهای محلی تمرکز کنند. 

نرم افزارهای غیرمتمرکزســازی برای همــه امور کاربــرد ندارند و همه 

موارد بــا الگوی برنامه غیرمتمرکزســاز ســازگار نیســتند. با ایــن وجود، 

نرم افزارهای بسیاری، متناسب با الگوی توزیع شده بالکچین وجود دارند 

که فرصت های زیادی برای توســعه دهندگان، ســازندگان و دوراندیشان 

فراهم می کنند. 
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بانک ها به یکی از این سه طریق به تهدید بالکچین پاســخ می دهند؛ »دنبال کن، رهبری کن 

یا جهش کــن.« دنبال کردن محتاطانه ترین رویکرد اســت. مؤسســات مالــی می توانند برای 

تحقق بخشیدن به صرفه جویی در هزینه ها و کارایی های جدید بدون به خطر انداختن نقش 

رهبری از این روش استفاده کنند. الزمه رهبری حرکات شــجاعانه مثل خرید رمزارزهاست. 

جهش بعیدترین پاســخ اســت؛ هرچند بانک ها می توانند از این راه برای ورود به حوزه های 

جدید و ایجاد جریان های جدید درآمد اســتفاده کنند.  پتانســیل بالکچیــن تأکیدی بر تنش 

مرکزی موجــود در دنیــای مالی اســت؛ بانک هــا خواهــان ادامه وضــع موجود هســتند، اما 

استارتاپ ها می خواهند بانک ها را متحول کنند.

کاربرد بالکچین
دولت می تواند از بالکچین برای مدیریت پاسپورت ها، شناسنامه ها، سوابق امالک، ثبت نام 

رأی دهندگان و پرداخت مزایا به طور ایمن و کارآمد استفاده کند. برای مثال، اوکراین از اتریوم 

به عنوان بستری مبتنی بر بالکچین برای انتخابات استفاده می کند. 

احتمال دارد سال ۲۰۱6 برای بالکچین، معادل سال ۱۹۹5 از لحاظ وضعیت گسترش 

کاربردهای اینترنت باشد. 

بالکچین امکاناتی برای سوابق مراقبت  های بهداشــت و پزشکی از جمله امکان ذخیره سازی 

سوابق پزشکی در دفتری امن و مناسب ارائه می دهد. می توانید پوشه ای امن، قابل حمل و به روز 

از سوابق پزشکی خود همراه داشته باشید که با اجازه شما پزشک تان در هر زمانی به آن دسترسی 

داشته باشد. البته در حال حاضر، مسائل موانع حریم شخصی و رگوالتوری مشکالت عظیمی 

به وجود آورده اند که حل وفصل آنها بسیار دشوار است. در مدل بالکچین استونی، از دفاتر کل 

توزیع شده برای ذخیره سازی سوابق بیماران استفاده می کنند. استونیایی ها شماره شناسایی 

دارند که سوابق مراقبت های بهداشتی آنها را برای پزشــکان و پرستاران نمایش می دهد. هر بار 

کسی به تاریخچه بیمار دسترسی پیدا کند، بالکچین از آن یادداشت برداری می کند. 
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خدمات بالکچین با ایجاد اکوسیستمی جدید )درست شبیه به کاری 

که وب انجام داد( به موفقیت خواهند رسید و با گذشت زمان به خودی 

خود قوی تر می شوند.

ارسال ســوابق پزشــکی در بالکچین محققان را قادر می سازد مجموع 

داده ها را بدون مشــاهده ســوابق پزشــکی فردی بررســی کننــد. بیمه ها 

می توانند کالهبــرداری را کاهــش دهند؛ زیــرا ویزیت پزشــک و اقدامات 

بهداشتی با مهر زمان وارد پرونده می شوند. هر فردی »کیف پولی امن« دارد 

که اطالعات زیادی، از دی ان ای گرفته تا نتایج آزمایش خون را شامل می شود. 

نرم افزار بالکچین می تواند نگهداری و استفاده از دستگاه ام آر آی و وسایل 

پزشکی دیگر را دنبال کند. بالکچین همچنین می تواند زنجیره حراست را 

برای اطمینان از استفاده قانونی از داروهای تجویزی دنبال کند. 

سرعت، باعث مرگ می شود.  اغراق در  کارایی بالکچین، باعث از خط 

خارج شدن آن می شود و ما را از واقعیت دور می کند.

»آردبلیوای« )RWE(، شــرکت انرژی آلمانی، در حال بررســی سیستم 

پرداخت برای مشــتریانی اســت که خودرو های الکتریکی خود را شــارژ 

می کنند. در بروکلین، شــرکت های انــرژی از بالکچین بــرای اندازه گیری 

فوری تولید انرژی محلی استفاده می کنند و به همسایگان اجازه می دهند 

انرژی های تجدیدپذیر را خریدوفروش کنند. 

شرکت اکسنچر از ترکیب بالکچین و دوشاخه های هوشمند استفاده 

می کند تا در صورتــی که قیمت انرژی اختالف پیدا کرد، مشــترکان انرژی 

بتوانند تأمین کننده خود را عوض کنند.
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دان و الکس تاپ اسکات، دو متخصص باکچین در این کتاب پتانسیل 

و ظرفیت این فناوری نوظهور را توضیح می دهند. آنها معتقدند باکچین 

عاملی بالقوه برای تحول آفرینی در جهان است، البته امیدشان به آینده 

این فناوری کمی افراطی به  نظر می رســد. متنشــان زمانــی بیش از همه 

درخشــان اســت که نشــان می دهد چطور این پلتفرم جدید روی آدم های 

عادی تأثیر می گذارد، بــرای مثال وقتی مهاجری را مثــال می زنند که برای 

ارســال پول به خارج از کشــور باید فراینــد پرهزینه ای را طــی کند و بعد 

این فرایند را با فرایند بی دردســر اســتفاده از راه حل باکچینی جایگزین 

مقایســه می کنند. نویســندگان همان طور که باکچین را می ســتایند، به 

مشــکات احتمالی آن از جمله تهدیــد بالقوه اش بــرای حریم خصوصی 

هم اذعان می کنند. این بررســی اجمالی پرهیجان را به ســرمایه گذاران و 

سیاست گذارانی پیشــنهاد می کنیم که به دنبال کســب دانش بیشتر در 

مورد یک فناوری پیشگام هستند.

 چطور فناوری پشت
 بیت کوین، پول، کسب وکار و

جهان را تغییر می دهد
خالصه  کتاب انقالب بالکچین

دان تاپ اسکات، 
مدیرعامل 

»تاپ اسکات گروپ« 
کتاب های پرفروش 

»ویکینومیکس«، 
»اقتصاد دیجیتال« 

و چند عنوان دیگر 
را نوشته است. 

الکس تاپ اسکات 
نیز مدیرعامل 

»نورث وست پسیج 
ونچرز« است.
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نکات کلیدی

     بالکچین، به عنوان پلتفرمی منبع باز شفافیت بی سابقه ای را به تراکنش های الکترونیکی 

اضافه می کند.

     در بالکچین خود شبکه اعتماد ایجاد می کند، نه طرفی خارجی.

     بیت کوین مشهورترین مصداق برای مفهوم بالکچین است.

     مدیری از مرکز، بیت کوین را اداره نمی کند و اطالعات اختصاصی آن در یک پایگاه داده اصلی 

قرار ندارد.

     رمزنگاری بیت کوین با ترکیب کلیدهای عمومی و خصوصی امنیت باالیی ایجاد می کند.

     ظهور اینترنت رشد اقتصادی زیادی را در پی داشت، اما بیشتر منافع این رشد به ثروتمندان 

رسید.

     بالکچین می تواند با فراهم کردن امکان حضور افراد ناتوان و فقیر در جریان اصلی اقتصاد، 

به کارآفرینی رونق ببخشد.

     وسترن یونیون و دیگر شرکت های انتقال وجه کارمزدهای بسیار زیادی را برای رمیتنس 

دریافت می کنند. ارزهای الکترونیکی می توانند این شرکت های انتقال وجه را دور بزنند.

     بالکچین به کارگران خارجی روشی ارزان تر و آســان تر برای ارسال پول به زادگاهشان نوید 

می دهد.

     بالکچین  انرژی  زیادی مصرف می کند، برخی شــغل ها را در معرض خطر قرار می دهد و 

می تواند حریم خصوصی را از بین ببرد.   

ایجاد »پروتکل اعتماد«
امروزه افراد و کسب وکارها به ندرت می توانند بدون دسترسی به اینترنت، ایمیل، رایانش 

ابری و اپلیکیشن های موبایل فعالیت کنند. با این حال افراد هنوز در محیط آنالین به یکدیگر 

اعتماد ندارند. حریم خصوصی و امنیت همچنان حوزه های مشکل سازی هستند.
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ارســال کننــدگان هرزنامــه، فیشــرها، هکرهــا، قلدرهــای ســایبری، 

جاسوســان، ســارقان داده و ســایر مجرمــان در محیــط آنالیــن بــه 

خواسته هایشان می رسند. حوزه روبه رشــد بالکچین راه حلی برای این 

مســائل ارائه می کند. بالکچیــن پلتفرم منبع  بازی اســت که شــفافیت 

بی ســابقه ای را به تراکنش های الکترونیکی اضافه می کند. این فناوری به 

غریبه ها این امکان را می دهد که بدون واســطه ای مثل بانک، ارائه دهنده 

کارت اعتباری یا پی پال پول جابه جا کنند. بالکچین »پروتکل اعتمادی« 

ایجاد می کند که می تواند تجارت اینترنتی را از پرده ابهام درآورد.

بیت کوین
بیت کوین مشــهورترین مصداق برای مفهوم بالکچین است. این ارز 

دیجیتال خارج از قلمروی خزانه ها و بانک های مرکزی دولتی ایجاد شده 

است. بالکچین بیت کوین از سه نظر با بقیه اینترنت متفاوت است.

1. »توزیع شــده« اســت. مدیریــت مرکــزی، بیت کویــن را مدیریت 

نمی کنــد. اطالعات اختصاصــی آن در یک پایــگاه داده اصلی قــرار ندارد. 

بیت کوین از طریق کامپیوترهایی فعالیت می کند که داوطلبانی از نقاط 

مختلف دنیا آن را تأمین کرده اند؛

2. »عمومی« است. همه می توانند در هر زمانی بالکچین بیت کوین 

را مشاهده کنند. »همکاری جمعی«، نه شرکت های خصوصی سودجو، 

به بالکچین قدرت می دهند؛

3. »رمزنگاری شده« اســت. ضعف پایگاه های داده دیجیتال تارگت، 

هوم دیپــو و دیگر شــرکت های بزرگ ثابت شــده اســت. بر خــالف این 

پایگاه های داده که هدف مناسبی برای هکرها هستند، بالکچین بیت کوین 

با ترکیب کلیدهای عمومی و خصوصی امنیت باالیی ایجاد می کند.
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بلوک در بالکچین
شبکه بیت کوین هر ۱۰ دقیقه تراکنش ها را راستی آزمایی، پردازش و ذخیره می کند. در این 

فرایند »بلوکی« ایجاد می شــود که باید بــه بلوک قبلی »زنجیره« متصل باشــد. نتیجه دفتر 

کل بالکچین با ســابقه ای ماندگار از همه بیت کوین هایی است که هر کسی خلق و خرج کرده 

اســت. برای ســرقت یک توکن باید به صورت علنی تاریخچه ای جدید ایجاد شــود که اساسا 

»غیرممکن« است.

در مجموع اینترنت تغییرات مثبت بسیاری را )برای آنهایی که به آن دسترسی 

دارند( امکان پذیر کرده است، اما در این بستر فعالیت های کسب وکار و اقتصادی با 

محدودیت های مهمی مواجه هستند.

بالکچین توجه بانک های بزرگ را هم جلب کرده اســت. آنها به دنبال ایدئال »تراکنش های 

امن، بی دردسر و فوری« با بالکچین هستند، اما ارز باز و بدون مرز به عاملی بازدارنده برای آنها 

تبدیل شده است. اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلستان از عرضه ارز دیجیتال از سوی دولت 

بریتانیا حمایت کرده است.

بیت کوین بدون مشــکل نیســت. بازار غیرقانونی ســیلک  رود که با اقدام اف بی آی تعطیل 

شد، به مجرمان این امکان را می داد که مواد مخدر، سالح و پورنوگرافی کودکان را با بیت کوین 

خریداری کنند. در سال ۲۰۱۳ تنها ۹۳7 نفر صاحب نیمی از همه بیت کوین ها بودند. در نهایت 

بالکچین اثبات خواهد کرد بیشتر از بزرگ ترین برندهای شرکتی مجوزی برای اعتماد است. 

در حال حاضر غول های بزرگی مثل بانک های وال استریت، ویزا، پی پال، اپل و دولت اعتماد را 

در فضای آنالین ایجاد می کنند. 

این نهادهای بزرگ واسطه های شخص ثالثی هستند که نیت خوب نقش آفرینان را تضمین 

می کننــد. در بالکچین خود شــبکه، نه طرفــی خارجی، اعتمــاد را به  وجود مــی آورد و »نقطه 

آسیب پذیری برای دسترسی به داده های شخصی وجود ندارد«.
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بالکچین می تواند پشتیبانی از مشتریان را بهبود ببخشد، بهره وری 

را افزایش دهد و نتایج را بهتر کند و همچنین درستی و شفافیت در 

حکمرانی را ممکن سازد.

در دهه های اخیــر روند اقتصــادی نگران کننــده ای پدید آمده اســت. 

اقتصادها در حال رشــد هســتند، اما نابرابری هم در حال افزایش است. 

تعداد افراد دارای قدرت و ثروت روز به روز کمتر شده است. شرکت هایی 

مثل آمازون، گوگل، اپل و فیس بوک بازارهای قدیمی را متحول کرده اند، 

اما برای معکوس کــردن روند تمرکز ثــروت کاری نکرده انــد. ایربی ان بی، 

اوبر، لیفــت و نمونه های دیگر اقتصاد اشــتراکی نیــز در بازتوزیع ثروت 

تالش کمی کرده اند. این شرکت های تحول آفرین ممکن است خودشان 

با بالکچین متحول شــوند؛ بالکچینی که روند تمرکــز ثروت را معکوس 

خواهد کرد. در خوش بینانه ترین حالت، بالکچیــن با فراهم کردن امکان 

حضور افراد ناتوان و فقیر در جریان اصلی اقتصاد »رونق فوق العاده ای به 

کارآفرینی می بخشد« و »پیش قراول عصر جدیدی از رفاه خواهد شد«.

دفتر کل اشیا
فناوری بالکچیــن فرصت های جذابی را پیش  روی اینترنت اشــیا قرار 

می دهد. ایــن فناوری می تواند دفتر کلی از اشــیا ایجاد کنــد که نظارت از 

راه دور بر عملکرد محصوالت، کاالها و اشیای عادی روزمره را امکان پذیر 

می کند. وقتی تیر برقی در ناحیه ای دورافتاده از استرالیا خراب می شود، 

اگر هوشمند باشد، شرکت برق بالفاصله متوجه خواهد شد. این مفهوم 

شامل سایر اشیا و صنایع هم می شود. اداره های ترافیک شهرهای بزرگ 

نیــازی نخواهند داشــت قبض جریمــه پارکینگ بنویســند. حســگرها 

می دانند که خودرویی غیرقانونی پارک کرده است. نیازی به این نخواهد 
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بود که متخلف قبض جریمه را پرداخت کند، جریمه از حساب بیت کوین خودرو کسر خواهد 

شد. مخزن های زباله ای که بیش از حد پر شده اند، حسگرهایی خواهند داشت که به کارکنان 

شهرداری هشدار می دهند. کشــاورزان می توانند مکان، ســالمت و تغذیه دام و طیورشان را 

پیوسته پیگیری کنند. استخوان های لگن و زانوی مصنوعی داده ها را به سازندگانشان و پزشک 

افراد گزارش خواهند کرد.

قراردادهای هوشمند روش هایی بی سابقه برای تضمین پیروی از قراردادها، از جمله 

قراردادهای اجتماعی هستند.

دفتر کل اشیا برای شرکت های بیمه مزیت های مشهودی دارد. بیمه گران اشیای ارزشمندی 

مثل جواهــرات و آثار هنری می توانند نقاشــی ارزشــمندی را ردیابی کننــد و حتی حق بیمه 

را بر اســاس مکان شــیء تغییر دهند. برای مثال وقتی اثر هنری در مــوزه ای امن در محیطی 

کنترل شده قرار دارد، نرخ حق بیمه کاهش یابد و وقتی اثر جابه جا می شود، نرخ افزایش یابد. 

ظهور خودروهای خودران نیز می تواند باعث حذف کارشــناس تعیین خسارت شود. وقتی 

دستگاه های مسیریاب مکان دقیق، جهت و ســرعت خودروهای دخیل در تصادف را بدانند، 

خســارت به صورت خودکار تعیین و پرداخت خواهد شــد. عالوه بر این وقتی خودرویی در 

معاینه فنی رد شود یا گواهینامه راننده تعلیق شده باشد، دستگاه های مشابهی به راننده اجازه 

نمی دهند خودرو را روشن کند.

دوران جدیدی از اینترنت را تجسم کنید که در آن آواتار شخصی شما محتوای اطالعات 

پنهانی تان را مدیریت و از آن حفاظت می کند.

دفتر کل اشیا در مورد همه اتفاقات خوب و بد دانای کل خواهد بود. می داند چه زمانی یک 

ماده غذایی فاسدشدنی در ســوپرمارکت تاریخ انقضایش گذشته اســت. سیستم هایی در 

منازل، کارخانه ها و ساختمان های تجاری می توانند روشنایی، دما و امنیت را کنترل کنند. با 
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اتوماسیون فرایندهای نادیده گرفته شده اقتصاد، کسب وکارها می توانند 

از مزیت های این اتفاق بهره مند شــوند. وقتی ساختمان ها و دستگاه ها 

بهینه تــر فعالیــت کنند، مصــرف انرژی کاهــش خواهد یافــت و تعداد 

خطاهای سیســتمی فاجعه بار کمتر می شــود؛ چراکه چک لیست های 

تعبیه شــده به صورت خودکار احتمال خطای انســانی را از بین می برند؛ 

افراد می توانند کمتر به حدس و بیشتر به داده اتکا کنند؛ دفتر کل نیز به 

پیش بینی آب وهوا و رویدادهای دیگر کمک می کند.

قدرت اقتصادی سلطه جو تر، متمرکزتر و تثبیت شده تر شده 

است.

با این حال بالکچین در این ســطح، مدل های کســب وکاری را متحول 

خواهد کرد که روش های قدیمی را متحول کرده بودند. شرکت ارائه دهنده 

خدمات ســفر اوبر را در نظر بگیرید. شــاید خدمت متکی بر بالکچینی 

)به نام »سوبر« یعنی ســوپر اوبر( جایگزین آن شود. خودروهای سوبر 

خــودران خواهند بــود و مســافران را بــر اســاس عواملی مثــل مکان و 

مقصدشان، هزینه ای که مسافر می خواهد پرداخت کند و تمایل مشتری 

به پرداخت عوارض اولویت بندی می کنند. اگر خودروی سوبر بخواهد 

پارک کند، با پایگاه داده پارکینگ ها، محوطه های پارکینگ و پارکو متر ها که 

در سیستمش تعبیه شده، مشورت خواهد کرد. دیسک سخت خودروی 

سوبر آن را ملزم به رعایت همه قوانین رانندگی و تعویض به موقع روغن، 

معاینه ترمزها و دیگر جزئیات تعمیر و نگهداری می کند. 

اگر خودروهای هوشمند و زیرساخت هوشمند ترکیب شوند، کمتر 

شــاهد ترافیک و تصادفات ناشــی از اشــتباهات رانندگان حواس پرت یا 

مست خواهیم بود.
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تناقض رفاه
ظهور اینترنت رشد اقتصادی زیادی را در پی داشت، اما بیشتر منافع این رشد به ثروتمندان 

رسید. این تضاد باعث ایجاد »تناقض رفاه« شد که نمودش افزایش نابرابری بود. ساکنان فقیر 

کشورهای فقیر از سیستم مالی جریان اصلی کنار گذاشته شده اند؛ سیستمی که می تواند به 

آنها کمک کند تا به وضعیتشان سروسامان بدهند. نیکاراگوئه به  ازای هر ۱۰۰ هزار نفر فقط 7 

شعبه بانک دارد، در حالی  که این رقم در ایاالت متحده ۳۴ شعبه به  ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است. 

در مکزیک 7۳ درصد از جامعه هیچ گونه رابطه بانکی رسمی ندارند. حتی در ایاالت متحده نیز 

۱5 درصد جمعیت حساب بانکی ندارند.

در گروه رو به رشد هواداران بالکچین؛ فرصت طلبان، سفته بازان و مجرمان نیز حضور 

دارند.

بانک ها افراد کم درآمد را نادیده می گیرند؛ چراکه ارائه همه زیرساخت هایی که نهادهای مالی 

ارائه می کنند، مثل شعبه ها، خودپردازها و شبکه های وصول چک پرهزینه است. پرداخت این 

هزینه باالسری زیاد زمانی منطقی است که به مشتریان ثروتمند خدمات ارائه شود، نه زمانی 

که مشتریان فقیر هستند.

بالکچین می تواند به کاهش تناقض رفاه کمک کند. در چند مورد ارائه دهندگان خدمات مالی 

مثل ام پسا در کنیا به افراد فقیر خدمات مالی ارائه می کنند. این تالش ها را می توان گسترش 

داد؛ چراکه بالکچین به وام گیرندگان این امکان را می دهد که حتی بدون مدارک کاغذی مرسوم 

مثل قبوض خدمات شهری، کارت ملی و امتیاز اعتباری، خود را به عنوان مشتری معتبر نشان 

دهند. بالکچین بــه وام گیرندگان این امکان را می دهــد که با اخذ وام های خــرد امتیاز اعتباری 

کسب کنند.

تولیدکنندگان جمعی هزاران داوطلب پراکنده هستند که به ما نرم افزارهای منبع باز و 

ویکی پدیا را ارائه کردند؛ پروژه های نوآورانه ای که عملکردی بهتر از پروژه های بزرگ ترین و 

ثروتمندترین سازمان ها دارند.
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یک دستگاه موبایل و دسترسی به اینترنت می تواند روستاییان فقیر 

را به اقتصاد رســمی متصــل کند. یک کشــاورز با کســب وکاری کوچک یا 

هنرمندی که در حــد امرار معــاش درآمــد دارد، می توانند به ســرمایه و 

مشتریان جدید دسترسی پیدا کنند. فناوری بالکچین بسیاری از موانع 

پیش روی کارآفرینان در آفریقا و ســایر نقاط دنیا را برمــی دارد. اگر بانکی 

ملی یا سیاست دولتی ارز ملی را بد مدیریت کند، کارآفرین توانمندشده 

با بالکچین می تواند به بیت کوین قیمت ها را اعالم و هزینه ها را دریافت 

کند. این کار آثار ابرتورم و نرخ تبدیل ارز نامناسب را کاهش خواهد داد.

وسترن یونیون و انحصار رمیتنس
بالکچیــن می تواند زندگــی میلیون هــا مهاجری را بهبود ببخشــد که 

هنگام ارسال پول به خویشاوندانشان مورد سوءاستفاده قرار می گیرند. 

وسترن یونیون، مانی گرام و سایر شرکت های واســطه، بازار انتقال پول 

را به بازاری انحصــاری تبدیل کرده اند و ســاالنه ۳۸ میلیــارد دالر کارمزد 

رمیتنس دریافت می کنند. کارمزدها تا ۲۰ درصد هم می رســند و بیشتر 

افرادی که این کارمزدها را پرداخت می کنند، کارگران کم درآمد هستند.

هر فرد عادی که در کشورهای توسعه یافته زندگی می کند، برای برخورداری 

از ذخیره ارزش قابل اطمینان و روشی برای دست زدن به کسب وکاری خارج از 

جامعه اش، فقط به دستگاهی متصل به اینترنت نیاز دارد.

»آنالی دومینگو« را در نظر بگیرید که در فیلیپین به  دنیا آمده و اکنون در 

تورنتو به عنوان پرستار بچه و خانه دار کار می کند. کارمزدها و هزینه های 

پنهان بخش زیادی از پولی را که آنالی برای مادرش در مانیل می فرســتد، 

می بلعند. آنالی جمعه بعدازظهر چک حقوق دست نویسش را دریافت 



ضمیمه رایگان هفته نامه کارنگ 59



ضمیمه رایگان هفته نامه کارنگ 125

خانه یا تأیید جایگاه شهروندی خود را انجام می دهیم.

صدها سال اقتصاد جهان بر اساس سیستم دفتری به نام حسابداری دوطرفه بوده است. در 

این دفاتر دو ستون مختلف برای بدهی و اعتبار وجود دارد. تا زمانی که میزان اعتبار و بدهی برای 

هر تراکنشی در سمت خریدار و فروشنده یکســان و با هم هماهنگ باشد، معامله بدون هیچ 

خطایی انجام می شود.

به منظور ایجاد اعتماد و اطمینان از درست و دقیق بودن تراکنش ها، انجام حسابداری دوطرفه 

به یکسری واسطه ها نیاز دارد. کارگزاران، بانکداران یا سایر واسطه ها برای تأیید حقانیت تراکنش، 

هزینه  دریافت می کنند، اما تاریخ به ما نشان داده که چنین سیستمی همیشه هم قابل اعتماد 

نیست. پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ مشخص شد که شرکت های بزرگی از جمله »انرون« و 

»لمان برادرز« مجموعه دفاتر اضافه ای داشتند که از آنها به منظور پنهان کردن ماهیت واقعی 

عملیات مالی خود اســتفاده می کردند. این شــرکت ها ســال ها با دســتکاری سیستم موجود، 

پول شویی های کالن انجام دادند.

با ظهور اینترنت، بســیاری امیدوار بودند که این نــوع تخلفات پایان یابد، امــا تاکنون امکان 

سوءاستفاده هکرها از اینترنت باعث شــده تا دغدغه های امنیتی بسیاری درباره تراکنش های 

سنگین مالی وجود داشته باشد.

اما بالکچین می تواند همه این شرایط را تغییر دهد. بالکچین در ابتدا صرفاً به عنوان پلتفرمی 

برای رمزارز بیت کوین به وجود آمد. بالکچین با ردیابی هر خریدوفروشی که انجام می شد، این 

اطمینان را ایجاد کرد که هیچ وقت نمی توان یک سکه دیجیتال را دو بار خرج کرد. همچنین تمامی 

تراکنش ها آنالین و قابل مشاهده برای همگان است و تنها چیزی که نیاز دارید، یک اتصال اینترنتی 

است.

عالوه بر ستون بدهی و اعتبار، یک ستون سومی به نام تأیید در دفاتر کل دیجیتال وجود دارد. 

وجود این ستون باعث حذف واسطه ها و ایجاد اعتماد داخلی در سیستم می شود.

در حال حاضر بالکچین به شیوه های مختلفی توسعه یافته و می تواند تحولی عظیم در همه 

کارها به وجود آورد؛ از امکان حفظ اصالت هنری آثار هنرمندان گرفتــه تا ارزیابی ارزهایی مانند 

دالر و غیره. با کمک بالکچین حتی می توان احتمال دستکاری یا از بین رفتن آرا، هنگام انتخابات 
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را از بین برد.

چطور می توان بــه قابل اعتماد بودن این فناوری، اطمینان داشــت؟ در 

جواب باید گفت بالکچین بر خالف دیگر دفاتر کل، غیرقابل هک و غیرقابل 

تغییر است. در ادامه نگاه دقیق تری به نحوه عملکرد آن خواهیم داشت.

فناوری بالکچین غیرقابل هک و غیرقابل تغییر است.

تصور کنید که در یک شــب پرستاره به آســمان خیره شده اید. پرتوهای 

نورِی هر ستاره به ستاره دیگر متصل شــده و یک شبکه آسمانی را تشکیل 

داده است. بالکچین هم درست به همین شکل است؛ شبکه ای از تلفن ها، 

رایانه ها و دیگر دستگاه ها، ابررایانه ای را شکل داده که بالکچین را اجرا می کند.

سیستم بالکچین از طریق ساخت بلوک های متصلی که حاوی اطالعات 

هســتند، ایمن می شــود. برای مثال اگر شــما بخواهید گونه های کائوچو 

موجود در جنگل آمازون را ثبت کنید، داده ها وارد یک مجموعه دیجیتالی 

به نام »بلوک« می شوند و زمانی که ظرفیت بلوک کامالً پر شده باشد، آماده 

اضافه شدن به زنجیره بلوک های متصل، یا همان بالکچین است.

اما قبل از افزودن بلوک به زنجیره بلوک ها، باید یک بلوک جدید توسط 

تمامی نود ها )یعنی تمامی دستگاه های متصل(، در فرایندی که به آن پروتکل 

گفته می شود، مورد تأیید قرار بگیرد. از آنجایی که همه در این زنجیره قدرت 

تصمیم گیری یکسانی دارند، به بالکچین، فناوری توزیع شده گفته می شود.

پروتکل هــا روش هــای مختلفی دارنــد، اما شناخته شــده ترین روش، 

»اثبات کار« نام دارد. در این شــیوه هر بلوک جدید با یک مســئله ریاضی 

پیچیده همراه اســت که باید قبل از اضافه شــدن به بالکچین، آن مسئله 

ریاضی حل وفصل شود. این کار توسط نود های ویژه ای به نام ماینرها انجام 

می شود. با اســتفاده از روش اثبات کار، اضافه کردن یک بلوک به بالکچین 
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نیازمند منابع محاسباتی قابل توجهی است و به همین دلیل جلوی بازیگران بد برای دستکاری 

بالکچین گرفته می شود.

در فرایند حل مسئله ریاضی، یک هش یا کد رمزنگاری شده ایجاد می شود که از یک رشته طوالنی 

از اعداد و حروف تشکیل شده است. عالوه بر هش رمزنگاری شده، هر بلوک حاوی یک برچسب 

زمانی و همچنین هش بلوک قبلی است که آن را با دیگر بخش های بالکچین هم تراز می کند.

شاید برایتان این سؤال به وجود آید که چرا می شود بیت کوین ها را ماین کرد، اما امکان هک کردن 

بالکچین و تغییر اطالعات بلوک ها وجود ندارد تا برای مثــال بتوانید ادعای مالکیت بیت کوین 

شخص دیگری را داشته باشید.

در پاســخ باید گفت که تغییر اطالعات یک بلوک باعث می شود که تمامی هش های زنجیره 

دیگر با هم هماهنگ و همگام نباشــند و به صورت خودکار، ورود به سیســتم اعالم می شــود. 

بنابراین هکرها نه تنها باید هش هر بلوک در زنجیــره را تغییر دهند؛ بلکه باید این کار را برای هر 

نود به صورت مجزا انجام دهند؛ چراکه بالکچین در دستگاه مرتبط با هر نود کپی شده است. توان 

محاســباتی مورد نیاز برای انجام چنین کاری، با افزایش هر نود به زنجیره، به ســرعت و به طور 

چشم گیری افزایش می یابد. به عبارت دیگر هرچه تعداد نود های زنجیره بیشتر باشد، زنجیره 

قوی تر می شود.

در تئوری و در عمل، اپلیکیشــن های توزیع شــده ای که بر بستر بالکچین ســاخته شده اند، 

پتانسیل بسیار باالیی دارند. اگر برنامه نویس نباشــید، شاید سروکارتان به کد بالکچین نیفتد. 

آنچه خواهید دید و با آن ســروکار خواهید داشت، چیزی اســت که بالکچین آن را ایجاد کرده و 

به آن اپلیکیشن های توزیع شده یا »dapps« گفته می شود. پتانســیل های این اپلیکیشن های 

توزیع شده، بی پایان است.

یکی از این پتانسیل ها، قراردادهای هوشمند است. قرارداد هوشمند، یک قرارداد خودکار روی 

بالکچین همراه با شرایط توافق شده از جانب دو طرف است. زمانی که شرایط موجود در قرارداد 

انجام شــود، یک الگوریتم پرداخت را در قالب رمزارز انجام می دهد و تراکنش مورد نظر را روی 

بالکچین ثبت و ضبط می کند. قراردادهای هوشمند موجب اتوماسیون بوروکراسی می شود و 

دیگر برای تأیید تراکنش ها نیازی به مقامات مرکزی نیست.
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بسیاری از اپلیکیشن های توزیع شده از قراردادهای هوشمند استفاده 

می کنند. اتریوم، یک بالکچین عمومی اســت که از قراردادهای هوشمند 

پشــتیبانی کرده و از رمزارزی به نام اتر اســتفاده می کند. در اتریوم شــما 

dappهایی را می بینید که از قراردادهای هوشمند برای انجام برخی کارها؛ 

از قبیل ثبت اصالت یک اثر هنری، ایجاد برچسب زمانی برای یک ایده فیلم 

یا ایجاد یک سند رسمی از مالکیت معنوی خودتان، استفاده می کند. برای 

سایر قابلیت های قراردادهای هوشمند فقط کافی است از قوه تخیل تان 

استفاده کنید.

در حال حاضر اوبــر از یک اپلیکیشــن متمرکز برای اتصــال رانندگان به 

مسافران و انجام پرداخت مطمئن، اســتفاده می کند. اما اپلیکیشن های 

توزیع شده بالکچین با استفاده از قراردادهای هوشمند می توانند رانندگان 

را مستقیماً و بدون نیاز به هیچ واسطه ای به مسافران متصل کنند.

بیاییــد نگاهی به آینــده بیندازیم. در آینــده ای نزدیک اگر یــک خودروی 

خودران داشته باشــید، می توانید با اســتفاده از قراردادهای هوشمند، آن 

خودرو را به یک تاکســی شــبانه روزی برای خودتان تبدیل کنیــد. مثاًل اگر 

بنزین خودرو رو به اتمام باشــد، قرارداد هوشمند بین شما و خودرویتان 

فعال می شــود و خودرو خودش را به نزدیک ترین پمپ بنزین می رساند. 

اگر الستیک ماشین پنچر شود، یک قرارداد هوشمند دیگر فعال می شود و 

خودرو خودش را به نزدیک ترین تعمیرگاه می رساند.

در نهایت زمانی که خودروی شما توانست پول کافی به دست آورد، یک 

خودروی خودران دیگر خریداری می کنــد. خودروی دوم نیز می تواند با به 

دست آوردن پول کافی، یک خودروی خودران دیگر خریداری کند و این فرایند 

تا زمانی ادامه پیدا می کند که یک ناوگان کامل از تاکسی های خودران بدون 

راننده مشغول به کار  شوند.

به چنین مدل کسب وکاری، دائو یا سازمان خودگردان  غیر متمرکز گفته 
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می شــود. البته در حال حاضر نمی توان چندان مطمئن بود که آیا چنین مدلی با موفقیت قابل 

تحقق است یا خیر. اما صرفاً مطرح کردن چنین ایده ای به خوبی نشان می دهد که بالکچین چه 

پتانسیل های باالیی دارد.

فناوری توزیع شده نشان دهنده پارادایم شیفتی از سلسله مراتب متمرکز است.

هیاهویی که درباره بالکچین وجود دارد، شاید برای کســانی که ایده های آرمان شهری نسبت 

به اینترنت در دهه ۱۹۹۰ را به خاطر می آورند، آشــنا باشــد. اگرچه اینترنت باعث ارتباط بیشتر 

میان مردم شد، اما نتوانست آن تعادل در جامعه را که بسیاری به دنبالش بودند، به وجود آورد؛ 

زیرا شرکت هایی مانند فیس بوک به ســرعت در حال انحصارگرایی برای رشد بیشتر بودند، اما 

در صورت وجود بالکچین اوضاع می تواند متفاوت باشــد؛ چراکه سیستم های توزیع شده ذاتاً 

می توانند قابلیت دسترسی و قدرت را به حجم زیادی از افراد منتقل کنند.

به مبحث ســرمایه گذاری نگاه کنید که تا مدت های زیادی در تاریخ در انحصار یکســری افراد 

به خصوصی بوده اســت. کارمزدهای بانکی، تاریخچه اعتبار و دسترسی های محدود، توانایی 

مشــارکت طبقات پایین تر جامعــه در فعالیت های ســودده را تضعیف کرده اســت، اما همه 

می توانند به بالکچین ملحق شوند و امکان ســرمایه گذاری همه در ارزهایی مانند بیت کوین و 

اتریوم میسر است.

برخی بر این باورند کــه رمزارزها حتی بر سیســتم بانکداری مرکزی غلبــه خواهند کرد. البته 

بسیاری چنین ادعایی را رد کرده اند، اما از آنجایی که دالر آمریکا دیگر پشتوانه ای مانند طال یا دیگر 

دارایی های مشهود ندارد، اعتبار رمزارزها نسبت به دالر یا دیگر ارزها کمتر نیست. از آنجایی که 

امروزه بسیاری از مردم شروع به ارزیابی و بررســی رمزارزها کرده اند، امکان وقوع آینده ای بدون 

بانک های بزرگ، چندان احتمال بعید و دور از دسترسی نیست.

در حال حاضر ســازمان ملل، مجمــع جهانی اقتصــاد و بنیاد راکفلر همگی در حال توســعه 

روش هایی برای فناوری بالکچین در راستای توانمندســازی کشاورزان محروم، افراد محروم از 

حق رأی و افراد مستضعف و بدون دسترسی به سیستم بانکی هستند.
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هر بار که شما با کارت اعتباری تان خریدی انجام می دهید یا پولی را از 

حسابی به حساب شخص دیگری جابه جا می کنید، بانک ها یا شرکت های 

ارائه دهنده کارت اعتباری، بخشــی را به عنوان کارمزد دریافت می کنند. 

حال به نظرتان خوب نیســت که این کارمزدهــا از جریان مبادالت حذف 

شود؟

بیت کوین دقیقــاً همیــن کار را انجام می دهــد و با حذف واســطه ها، 

تراکنش ها را به مراتب ارزان تر و کارآمدتر انجام می دهد.

در قرن چهاردهــم، خانواده مدیچی واســطه ای میــان وام گیرندگان و 

وام دهندگان بودند و به ازای حســاب و کتاب دقیقی که برای حساب ها و 

معامله ها انجام می دادند، پول دریافت می کردند. همین اتفاق فلسفه 

شــکل گیری سیســتم بانکی بود و تحولــی را در فعالیت هــای اقتصادی 

رقم زد. خانواده مدیچــی نیز به خاطر کاری که انجــام می دادند به یکی از 

ثروتمندترین و بانفوذترین خانواده ها در اروپا تبدیل شدند.

از آن دوران بــه بعد، بانک ها قدرتمندتر شــدند. آنها تأثیرات بســزایی 

در جامعه دارند، به خصــوص اینکه در حال حاضــر از طریق البی گری بر 

سیاست مداران ما نیز تأثیرگذارند.

بیت کوین زاده جنبشی اســت که می خواهد سیستم کنونی را تغییر 

دهد و قدرت را به مردم بازگرداند. هرکسی می تواند از طریق بالکچین به 

شبکه توزیع شــده ای که بیت کوین مبتنی بر آن است، دسترسی داشته 

باشــد. همین موضوع تضمین می کند که هیچ شــخص یــا نهاد واحدی 

نمی تواند سیستم را به طور کلی کنترل کند.

پرداخت با کارت به این شکل است که خریدار هیچ کارمزدی پرداخت 

نمی کند و این فروشنده اســت که معموالً باید کارمزد تراکنش را بپردازد 

و پرداخت کارمزد معموالً روی قیمــت اجناس تأثیر می گذارد. به همین 

خاطــر مغازه ها معموالً بــرای خریدهایــی که از یک مبلــغ به خصوصی 
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اســت. شــکل گیری و ایجاد گروه هایی برای کار روی پروژه های مرتبط با 

بیت کوین در سراسر دنیا در حال افزایش است و انجمن های بسیاری در 

حال شکل گیری است. برای مثال انجمن 20Mission در سان فرانسیسکو 

 Jered( »در سال ۲۰۱۲ توسط یکی از مشــتاقان بیت کوین به نام »جرد کنا

Kenna( تأســیس شــد. این انجمن به مرکزی برای کارآفرینــان جوان در 

حوزه بیت کوین تبدیل شــده که می توانند در آنجا به فعالیت بپردازند، 

با همدیگر معاشرت کرده و حتی همان جا بخوابند و استراحت کنند.

از نوآوری های ایجادشده در 20Mission می توان به MaidSafe اشاره 

کرد. MaidSafe راهکاری است که به کاربران این امکان را می دهد که فضای 

دیســک رایگان خودشــان را از طریق یک شــبکه غیرمتمرکز اجاره کنند. 

ZeroBlock هم از دیگر نوآوری های این انجمن و اپلیکیشــنی اســت که 

قیمت دالری بیت کوین را به کاربر نمایــش می دهد و در صورت هرگونه 

تغییر قیمت، از طریق نوتیفیکیشن، کاربر را آگاه می سازد.

ابتــدا ســرمایه گذاران از اینکــه پول شــان را روی چنیــن پروژه هایــی 

سرمایه گذاری کنند، نگران بودند، اما باید گفت که در حال حاضر این نوع 

نگرش به طرز چشــم گیری تغییر کرده اســت. بررســی های انجام شده 

توســط وب ســایت کوین دســک نشــان داده که میــزان ســرمایه گذاری 

خطرپذیر روی شرکت های مرتبط با بیت کوین بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳، 

از دو میلیون دالر تا ۸۸ میلیون دالر افزایش داشته است.

بیت کوین می تواند تأثیر بسیار مثبت و عظیمی بر کشورهای در 

حال توسعه بگذارد.

حدود ۲.5 میلیارد نفر در سراسر دنیا هیچ پولی در بانک ها ندارند. این 

افراد از بسیاری از آزادی ها محروم هســتند، اما بیت کوین می تواند این 
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اوضاع را تغییر دهد. بیت کوین می تواند برای مردم کشورهای در حال توسعه آزادی اقتصادی 

بیشــتری به ارمغان بیاورد. فاطیما، مادر پنــج فرزند که در اردوگاه پناهنــدگان در مالی زندگی 

می کند، مثال خوبی در این باره است.

مالی یکی از فقیرترین کشورها در دنیاست. شوهر فاطیما نیز مانند بسیاری از مردم مالی 

برای پیدا کردن کار و فرستادن پول برای خانواده اش به ساحل عاج رفت. از آنجایی که نه فاطیما 

و نه شــوهرش به هیچ حساب بانکی دسترسی نداشــتند، شــوهرش برای او پول نقد ارسال 

می کرد که معموالً در طول مسیر ارسال، پول شان ناپدید می شد.

به محض اینکه توانستند تلفن هوشــمندی تهیه کنند، توانستند با استفاده از بیت کوین 

برای همدیگر پول ارسال کنند. از آن زمان به بعد آنها توانستند بدون دخالت هیچ گونه بانک یا 

مؤسسه مالی، برای همدیگر پول بفرستند و دریافت کنند. در حال حاضر شرکت های سازنده 

تلفن همراه سرمایه گذاری زیادی برای ارسال محصوالت شــان به کشورهای در حال توسعه 

انجام می دهند.

بیت کوین همچنین به مردم کمک می کند تا پول شان را در امنیت بیشتری نگه دارند که گامی 

اساسی و ضروری برای فرار از فقر است. از دیگر خدمات بیت کوین قدرت بخشیدن به زنان و 

کمک به افزایش برابری میان زنان و مردان است.

پریســا احمدی، دختر جوانی در افغانســتان اســت که به خوبی از این مزیــت بیت کوین 

بهره مند شــده اســت. شــبکه فیلم آنیکس یک کالس هنری در ایــاالت متحده برگــزار کرد و 

پریسا احمدی نیز در این کالس ها حضور داشت. این کالس ها که یک پروژه هنری محسوب 

می شــدند، ۳۰۰ هزار فیلم ســاز و وبالگ نویس را آورده بودنــد و برای تولیــد فیلم های کوتاه 

و نوشــتن پســت های وبالگی، به آنها پول پرداخــت می کردند. احمدی هم که از مشــتاقان و 

شیفتگان فیلم است، شروع به انتشــار فیلم هایی درباره زندگی خودش در این کالس ها کرد. 

او همچنین شروع به نوشتن نقدهایی درباره دیگر فیلم ها کرد و توانست از این طریق درآمد 

اندکی کسب کند.

اما احمدی هم مانند بسیاری از زنان در افغانستان، حساب بانکی نداشت. به همین خاطر 

بنیان گذار فیلم آنیکس پرداخت های احمدی را با بیت کوین انجام داد. از طرف دیگر بنیان گذار 



] درباره کارنگ[
کارنگ، امروز درباره فردا بخوانید.

کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. رسانه ای که نســخه چاپی آن هر هفته یکشنبه ها منتشر 

می شود و وب سایت و شــبکه های اجتماعی اش هر ســاعت، اخبار و تحوالت این بخش از 

اقتصاد و کسب وکارهای نوآور ایران و جهان را پوشش می دهند.

در کارنگ ما تالش داریم کســب وکارهای نوآور ایرانی، اســتارتاپ ها، شرکت های دانش بنیان 

و دیگر کســب وکارهای کوچک و بزرگی که در بخش های مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه 

محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر 

بخش های اقتصاد بگوییم.

کارنگ هر هفتــه در ضمیمه رمــزارز خود به بــازار ارزهای دیجیتــال و اقتصاد مبتنــی بر آن و 

همچنین فناوری بالکچین و تحوالت آن می پردازد.

کارنگ یک رســانه مســتقل و متعلق به بخش خصوصی اســت که تــالش دارد بخش اعظم 

هزینه های خود را با مدل درآمدی »اشتراک« و آگهی و اسپانسرشیپ پوشش دهد. با اشتراک 

نسخه چاپی آن به جمع حامیان کارنگ بپیوندید.



] درباره انتشارات راه پرداخت[
ما در انتشارات راه پرداخت تالش می کنیم آخرین تالش های فکری در زمینه فناوری و نوآوری 

را منتشر و در اختیار مخاطبان فارسی زبان قرار دهیم. تا امروز توانسته ایم بیش از 7۰ کتاب 

ترجمه و تألیف را به مخاطبان خوب مان تقدیم کنیم و امیدواریم این روند را با قوت بیشتری 

ادامه دهیم. قاعدتاً کیفیت برای ما مهم است، ولی تصور می کنیم استمرار و کمیت به اندازه 

کیفیت اهمیت دارند.

خانــواده راه پرداخت در حال حاضر شــامل انتشــارات راه پرداخت، پایــگاه تحلیلیـ  خبری 

راه پرداخت، ماهنامه عصر تراکنش و هفته نامه کارنگ اســت؛ ایــن خانواده به مرور بزرگ تر 

می شود و تالش می کنیم در همه آنها دغدغه ها و مسائل روز ایران را از دریچه ای نو و متفاوت 

ببینیم.

کتاب هایی که در راه پرداخت ترجمه یا تألیف می کنیم، در زمره اقتصاد نوآوری قرار می گیرند. در 

این زمینه محتواهای بیشتری باید تولید شود و حوزه های گوناگون آن نیازمند تولید محتوای 

جدی تر است. ما تصور می کنیم کتاب به دلیل ساختار خاص خود تأثیر بیشتری در آموزش و 

یادگیری دارد؛ با اینکه ما برآمده از دل تحول دیجیتال هستیم، ولی تصور می کنیم درک دنیای 

دیجیتال به ابزارهایی نیاز دارد که در طول ســال های گذشته به محک آزمون گذاشته شده اند. 

بنابراین کتاب )چه به صــورت چاپی، چه به صــورت دیجیتال و حتی صوتی( قالب مناســبی 

برای بررسی مســائل روز اقتصاد نوآوری است. تاکنون تمرکز ما بیشــتر بر اقتصاد دیجیتال، 

فناوری های مالی، بالکچین، بانکداری دیجیتال و مواردی مانند آن بوده اســت. به مرور تالش 

می کنیم حوزه های بیشتری را پوشش دهیم و در این راه متن های کمتر دیده شده و موضوعات 

کمتر پرداخته شده برای ما اولویت باالتری دارند. امیدواریم با همراهی همه آنهایی که توسعه 

اقتصاد و کارآفرینی در ایران برایشان اهمیت دارد، بتوانیم قدمی در راه توسعه اقتصاد نوآوری 

ایران برداریم. صمیمانه دست همه کسانی را که به هر شــکلی در این راه به ما کمک می کنند، 

به گرمی می فشاریم.






