
شفافیت؛ حلقه مفقوده توسعه کسب وکارهای رمزارزی ایران

3

جذابیت پاریس
 برای ژائو

سرمایه گذاران بیش از حد مشتاق  چه
ضرری  برای اکوسیستم رمزارز دارند؟

2

11 3

کلیک راست، 
ذخیره!

بحث مالکیت ان اف تی ها 
یک معضل جدی برای 

پلتفرم ها شده است 

از پادشاهی با 
کینگ مانی تا اوین

6

چینی ها و 
اکوسیستم 
رمزارزی دنیا

خوانش فهرست 
بنیان گذاران رمزارزی

مدیرعامل بایننس اعتقاد دارد رفتن 
به اروپا یک تصمیم درست بوده است

A N A LY S I S

8

رؤیای بوکله
بیت کوین چقدر توانسته به اهدافی که 

سیاست مداران السالوادوری به دنبال آن بوده اند 
کمک کند؟

السالوادور یک درصد بیت کوین ها را می خواهد 

12

16 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال دوم 
شــماره شانزدهم
چهارم اردیبهشت
1 4 0 1
16  صفـــــحه

13

  بر اساس یک 
کتاب پرفروش 

شرکت
 ریدلی اسکات

 فیلم اتریوم را می سازد

4

مسئله ای مهم 
به نام  سواد مالی 

در دنیای رمزارز
بررسی نتایج یک 
تحقیق در کانادا



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 16
4 اردیبهشــت 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

2

 اخیــراً محققــان بــا بررســی آلیــاژ 
ســکه های باســتانی، پــرده از بحران 
مالــی عصر امپراتــوری روم برداشــتند! هفته 
گذشته خبری در رسانه ها منتشر شد مبنی 
بر اینکه گروهی از محققان با تجزیه وتحلیل 
ســکه های به دســت آمده از عصــر امپراتوری 
روم می گویند درک تازه ای از بحران های مالی 

۲۱۰۰ سال پیش به دست آورده اند.

 پژوهشگران در دو دانشگاه وارویک 
و لیورپول در بریتانیا با بررسی دقیق 
کوچــک  نقــره ای  ســکه های 
یــوس« در  موســوم بــه »دنار
سیســتم مالــی امپراتــوری روم 
دریافته انــد ســکه هایی کــه بــه 
دوره زمانی قبل از سال ۹۰ پیش 
از میــاد تعلــق دارنــد، نقــره 
خالــص بوده انــد. ایــن در حالی 
است که ســکه های ضرب شده 
در پنــج ســال بعــد از آن از 
حــدود۱۰ درصد مس تشــکیل 
شده اند؛ امری که نشان از افت 

ارزش پولی این دوره زمانی دارد.

 پروفســور »کوین بوچر« از دانشگاه 
وارویــک در این بــاره می گویــد: »این 
کشــف، معنــی واقعــی اظهــارات سیســرو، 
سیاســت مدار رومــی دربــاره بحــران مالی در 
ســال ۸۶ قبل از میاد را معلوم می کند. او در 
یکــی از آثــار خــود نوشــته بــود: »افــراد 
سکه هایشــان را بــه اطــراف پــرت می کردند و 
دیگر معلــوم نبود هرکســی واقعــاً چقدر پول 
داشته است. مورخان مدت ها در مورد اینکه 
منظــور سیســرو چــه بــوده اســت، بحــث 
می کردند و مــا معتقدیــم اکنون ایــن معما را 

حل کرده ایم.«

 دکتــر »متیو پونتینگ« از دانشــگاه 
لیورپول می گوید: »رومی ها به ضرب 
ســکه های نقــره بســیار خــوب عــادت کــرده 
بودنــد، بنابرایــن ممکــن اســت وقتــی ســکه 
خالص نبوده، اعتماد خود را به سکه از دست 
داده باشند. به این معنی که سکه را تقلبی و 
بی ارزش دانســته اند که دیگر از نقــره واقعی 
ســاخته نشــده و به همین خاطر آنها را پرت 

کرده اند.«

 تاریــخ تحول پــول درس هــای زیادی 
بــرای مــا دارد. اخیــراً انتشــارات 
دانشگاه هاروارد کتابی منتشر کرده با عنوان 

»آینده پول«. قصه تحــول در نظام پرداخت 
به کمــک فنــاوری، داســتانی قدیمی اســت. 
قرن ها پیش، زمانی کــه چینی ها پول کاغذی 
را بــرای رونــق دادن بــه تجــارت در آســیا، 
جایگزین ســکه های فلزی کمیاب و ســنگین 
کردند، نخســتین فین تک پا به عرصه وجود 
گذاشت. اما قصه تحول نظام پولی به دست 

فناوری، این بار متفاوت است. 

تکانه های قبلی با حفظ نظام موجود، 
کارکرد آن را ارتقا می دادند؛ حال آنکه 
پایان عمر پول نقد )ســکه و اســکناس( ظرف 
یــک تــا دو دهــه آتــی، بــه اعتقــاد »اِســوار 
پراســاد«، نویســنده کتــاب تازه منتشرشــده 
آینده پــول، بــه منزله انقابــی در نظــام پولی 
جهان است. نخستین نشانه های انقاب در 
ســال ۲۰۰۹ بــا معرفــی فنــاوری باکچیــن و 
رونمایــی از بیت کوین شــروع شــد. موج های 

بعدی هم از پی آن آمد.

 در کتــاب اســتاندارد بیت کویــن، 
ســیف الدین آمــوس بعــد از معرفــی 
دوره های تاریخی که پشت سر گذاشته ایم و 
اســتانداردهای متنوعــی کــه آزموده ایــم، 
پیشــنهاد می کنــد اســتاندارد بیت کویــن را 
جایگزیــن اســتاندارد طــا کنیــم. روایتــی که 
آموس از تاریخ دارد، تقریباً این گونه است که 
اســتاندارد طا اســتاندارد بهتری نسبت به 
زمانی بوده که پول های فیات و بدون پشتوانه 

در جهان رواج یافته است.

 با آنچه امروز محققان دانشگاه های 
وارویک و لیورپول به آن رســیده اند، 
ایــن ایــده کــه اســتاندارد طــا اســتاندارد 
مطمئنــی بــوده اســت هــم بــا شــک روبــه رو 
می شود. اگر یک دولت برای تحمیل تورم به 
مــردم می توانــد پــول بیشــتری چــاپ کنــد، 
دولت هــای قدیــم هــم در ســکه ها ناخالصی 

وارد می کردند. 

 حــال ســؤال اصلــی ایــن اســت کــه 
سیســتم های مبتنــی بــر دفاتــر کل 
توزیع شــده چگونــه می خواهنــد پاســخگوی 
اعتمادی باشــند که در دو هزار سال گذشته 
کمتــر و کم رنگ تــر شــده اســت. پــول یکی از 
مهم تریــن دســتاوردهای بشــری اســت کــه 
تاریخــش آغشــته بــه دروغ و خیانــت و 
جنگ های ناتمام بوده اســت. آیا باکچین و 
رمزارها توان این را دارند که به این تاریخ پر از 

فریب پایان بدهند؟
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 شــفافیت موضــوع روتیــن و معمولــی در ایران 
نیست؛ تا جایی که ما می دانیم همه حوزه های 
اقتصادی در ایران تاریکخانه ای اداره می شوند؛ معموالً 
چند نفری و چند کســب وکاری کار را دست می گیرند و 
تمام ارتباطــات را هم برقــرار می کنند و در تمــام حوزه ها 
حضور فعال دارند. بقیه هم به دست و فرمان آنها نگاه 
می کننــد. ولــی اینترنــت و کســب وکارهای اینترنتــی 

تغییرگــر این فضــا بودنــد. اینترنت بــا وعده 
ایجاد شــفافیت، دنیای جدیــدی پیش روی 
همــه مــا قــرار داد؛ در نهایــت اینترنــت و 
کســب وکارهای اینترنتــی جهــان را تغییــر 
دادند، ولی نتوانستند شفافیتی را که وعده 
داده بودند، تمام و کمال پیاده کنند. هرچند 
کیفیت زندگی بعــد از اینترنت افزایش پیدا 
کــرد و جهــان بــه دهکــده ای تبدیــل شــد که 
دسترس پذیری بیشتری به همه چیز می داد، 

ولی مشکات زیادی هم خلق شد. 

 وقتی بــه کســب وکارهای بــزرگ اینترنتــی نگاه 
می کنیــم، در مقایســه بــا همــه کمپانی هــای 
صنعتــی بــزرگ قبلــی شــفافیت کلیــدواژه قابــل قبولی 
است. بسیاری از کســب وکارهای اینترنتی توانسته اند 
گام مهمی در توسعه شفافیت در جهان بردارند، هرچند 
برخــی از فعالیت هــای خــود ایــن کســب وکارها شــفاف 
نیســت. به عنــوان مثــال در ســال های اخیــر فیس بوک 
ســابق و متای فعلــی آمــاج بســیاری از نقدهــا در زمینه 
سوءاســتفاده های گوناگون بوده است. کسب وکارهایی 
که بــه اطاعــات گســترده ای از مــردم جهان دسترســی 
دارند، زیر این نقد جدی دســت وپا می زننــد که در حال 
سوءاستفاده از داده های مردم هستند. به همین دلیل 
حاکمیت هــا هم تاش می کننــد با توســعه تنظیم گری، 
هــم زمینــه سوءاســتفاده ها و انحصارگری هــا را کاهش 

دهند و هم از حقوق مردم دفاع کنند. 

 قاعدتاً حــوزه ای ماننــد باکچین و رمــزارز که با 
وعــده شــفافیت بیشــتر از دنیــای جدیــدی بــر 
بســتر اینترنت صحبت می کند، خود باید الگویی برای 
شــفافیت باشــد. همان گونــه کــه تمــام تراکنش هــای 
بیت کویــن بــر بســتر باکچین شــفاف و قابل مشــاهده 
توسط همه است و هر کسی هم که بخواهد 
نقشی در این اکوسیستم بازی کند، ورودش 
توســط هیــچ نهــادی کنتــرل و محــدود 
نمی شــود، پــس بایــد شــاهد شــفافیت 
خیره کننــده از فعــاالن ایــن حــوزه باشــیم. 
هــم  حــوزه  همیــن  عمــل  در  متأســفانه 
تاریکخانه هایــی دارد کــه تــا حــدی طبیعــی 
است. کسب وکارها و این اکوسیستم جدید 
در حال شکل گرفتن است و نمی توان انتظار 
داشــت که همه فعاالن و کســب وکارها همه 
آنچه را در چنته دارند، رو کنند. موضوع این یادداشت 
جهان نیست و فعاً کاری به کشورهای دیگر نداریم؛ در 
این یادداشــت صرفاً می خواهم نگاهی داشته باشم به 

ایران.

 در ایران در ستاد تحول دولت در کنار حدود 35، 
3۶ اولویتی کــه در حــال کار روی آنها هســتند، 
موضوع رمزارزها هم در دستور کار قرار گرفته و مطالبی 
به صورت غیررسمی از این ستاد به بیرون درز می کند و 
صحبت هایی مطرح می شود که دولت می خواهد چنین 
کند و چنان، ولی هیچ گاه به صورت رسمی هیچ نوشته ای 
از این ستاد در زمینه رمزارزها منتشر نشده است. یا در 
کمیســیون اقتصــاد دیجیتال دولــت گفته می شــود که 
موضوع دارایی دیجیتال در دســتور کار قرار گرفته، ولی 
مشخص نمی شود که تعامل این دو نهاد چگونه خواهد 
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بالکچین در حال تغییر دنیای کسب وکار است. 

استراتژی شــما چیست؟ رهبران ســازمان های 

آینده نگر در حال بررســی این موضوع هســتند 

که بالکچین چگونه می تواند کســب وکار آنها را 

متحول کند. این کتاب یکی از اولین کتاب هایی 

ین برای  اســت که در مورد این فناوری تحول آفر

رهبران کسب وکاری نوشته شــده است. دیوید 

یو، نویســندگان  یســتوف اوزور فورالنگر و کر

کتاب، هر دو در شرکت مشهور گارتنر کار می کنند.

این کتاب به شما کمک می کند:

یابی کنید که بالکچین چگونه بر کسب وکار     ارز

شما تأثیر می گذارد.

   گزاره ارزش پیشنهادی بالکچین را کشف کنید.

   سرمایه گذاری های نزدیک و میان مدت در این 

حوزه انجام دهید.

   ســازمان خود را در یک فضــای رقابتی جدید 

قرار دهید.

با مطالعه این کتاب پتانســیل های بالقوه فناوری 

قدرتمند بالکچین را درک کرده و راه های بهره گیری 

ید. از این فناوری را در کسب وکار خود فرابگیر

پول دیجیتال چطور می تواند 
فایننس را متحول کند

طی دهه گذشته رشد مداوم کریپتوکارنسی به عنوان شکل جایگزین ارز  را 
شاهد بوده ایم. اما کریپتوکارنسی دقیقًا چیست و پتانسیلش برای تغییر 
دنیای پول چگونه اســت؟ در این کتاب جیان ولپیسلی، از نشریه وایرد، 
هر چیزی را که باید درباره کریپتوکارنســی بدانید توضیــح می دهد. او به 
شکل گیری و توسعه این نوع پول اشاره و توضیحی دقیق درباره کارکرد 
آن ارائه می دهد. همچنین ابهامات پیرامــون اصطالحات این حوزه، از 
بالکچین، بیت کوین و استیبل کوین تا استخراج، قراردادهای هوشمند 
و فورک را از بین می برد. همین طور مروری بر ایدئولوژی های سیاســی و 
اقتصادی ای ارائه می دهد که محرک کریپتوکارنسی ها هستند و به سؤالی 
اساسی اشاره می کند: آیا کریپتوکارنســی تأثیر تحول آفرین اقتصادی و 

اجتماعی ای را که طرفدارانش ادعا می کنند، دارد؟
کتــاب »کریپتوکارنســی« را می توان کتــاب آموزش الفبــای مهم ترین 
دوره ها در تاریخ کریپتوکارنســی تلقی کرد که از دهه ۱۹۹۰ شروع و تا به 
امروز می رسد. نویســنده دورنمایی را به تصویر می کشد که به ساخت 
بیت کوین توسط ساتوشی ناکاموتو منجر شد و به حباب عرضه اولیه 

سکه و استیبل کوین رسید و به لیبرا و دیفای ختم شد. 

جیان ُولپیسلی
محمد رهبان

 کریپتوکارنسی 

ISBN  978-622-7702-15-6 

7021569  786227
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یپتوکارنســی کتــاب کر
 بــا حمایــت شــرکت 
ینگ منتشــر شــده  جیر
آن  اصلــی  ناشــر  و 
انتشــارات وایرد  اســت
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روایتی تاریخی و کمتر دیده و شنیده شده از پول؛ تالشی برای معرفی 
تاریخچه ناشناخته ر مزارزها و روایتی از رسیدن به مفهوم پول نقد 

دیجیتال! 
پول دیجیتال، مفهومی است که در عصر ما به وفور به کار برده می شود. 
هنگامی که صحبت از پول دیجیتال به میان می آید، بیت کوین اولین 
چیزی است که به ذهن بسیاری می رســد، اما آیا در واقعیت بیت کوین 

اولین پول دیجیتالی است که ایجاد شده است؟
برخی تصــور می کننــد ر مزارزهایی ماننــد بیت کویــن مفهومی جدید 
هســتند؛ چیزی که این کتاب تالش می کند آن را رد کند و با اســتناد به 
وقایع تاریخی نشان می دهد که بیت کوین ریشه تاریخی بیش از آن چیزی 
دارد که ما در ذهن خود متصور هستیم.این کتاب، داستان ناگفته پول 
دیجیتال و افرادی را تعریف می کند که به دنبال ساختن آن بودند. هدف 
بعضی از آنها زمین زدن دولت ها و ایجاد آرمانشهری رمزنگاری شده بود. 
برخی نیز می خواســتند ماشــینی را پدید بیاورند که بتوانند بــا آن تا ابد 

زندگی کنند.
 این کتاب تالشی است برای پاسخ به سواالتی مانند اینکه: ما چگونه 
یاد گرفتیم که اعتماد کنیم و انواع متفاوت پول را استفاده کنیم؟ چه 
چیزی اشیای دیجیتال را ارزشمند می کند؟ ارزها چگونه به عنوان یک 
واقعیت پذیرفته می شوند؟ چگونه دیجیتال معادل پول نقد می شود؟ 
این کتابی متفاوت اســت و برای کسانی مناسب اســت که می خواهند 

فلسفه و تاریخچه ر مزارزها را بدانند.

ایجاد و درست کردن یک واحد پول، نیاز و واقعیتی ذهنی است که 
در ذهن و تصورات افراد ریشه دارد.

ISBN 978-622-97220-7-7

7220779 786229
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کتاب پول نقد دیجیتال 
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تاریخچه غریب هرج ومرج طلبان، آرمانگرایان و متخصصان 
فناوری که رمزارز  را به وجود آوردند

دارایــی  دیجیتــال مفهومــی اســت که در ســال های گذشــته با رشــد 
رمزارزهایی مانند بیت کوین مورد توجه قرار گرفته؛ حاال بســیاری از ما 
در کنار دارایی های فیزیکی، چیزهایی درباره دارایی دیجیتال شنیده ایم. 
زمانــی دارایی خالصه شــده بــود در ارز، زمیــن و ملک، کســب وکار و 
سهام، طال و خودرو؛ ولی حاال شرایط تغییر کرده است. اکنون در کنار 
دارایی های فیزیکی، دارایی هــای دیجیتال نیز در دنیای کســب وکارها 
نقش آفرینی می کننــد. همان گونه که در دنیای فیزیکی طــال داریم، در 
دنیای دیجیتال هم طال داریم. در سال های گذشته برخی معتقد بودند که 
بیت کوین طالی دنیای دیجیتال است. امروز به این نتیجه رسیده ایم که 
دنیای دارایی های دیجیتال می تواند به فراتر از بیت کوین هم فکر کند. 

این روزها مفاهیمــی مانند دفترکل توزیع شــده، توکن، رمــزارز و ارز 
دیجیتال بانک مرکزی مصداق هایی از دارایی دیجیتال هستند. 

آشــنایی با مفاهیم مرتبط با دارایی دیجیتال برای شناخت این دنیای 
جدید، هدف اصلی این کتاب اســت. این کتاب تالش می کند شــما را 
با مفاهیم مرتبط با دارایی دیجیتال آشــنا کند و یکی از کسب وکارهای 

پیشروی ایرانی در زمینه دارایی دیجیتال را نیز به شما بشناساند. 
مهم ترین چالش پیش روی دارایی های دیجیتال رگوالتوری این حوزه 
جدید است. همان گونه که دارایی های فیزیکی را مدیریت و رگوالتوری 
می کردیم، نمی توانیم به سراغ دنیای دارایی های دیجیتال برویم. اولین 
قدم در راه رگوالتوری صحیح و اثربخش دارایی دیجیتال هم شناخت 
مفاهیم بنیادین این جهان جدید است. در صورتی می توانیم ابزارها و 
کســب وکارها و صنایع مرتبط با دارایی دیجیتال را رگوالتوری کنیم که 

لمفاهیم پایه ای آن را بشناسیم. 
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دارایی  دیجیتال
آشنایی با دفترکل توزیع شده، توکن و رمزارز و ارز دیجیتال بانک مرکزی

گروه بالکچین مرکز نوآوری پل وینو با همکاری ققنوس
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کتاب دارایی دیجیتال  

نــوآوری  مرکــز  در 

پل وینــو تولیــد و با  

ققنــوس    حمایــت  

منتشــر شــده است

ISBN 978-622-7702-10-1

7021019 786227

تومــان هــــزار   110

نو
وی
ل
یپ

ور
وآ
زن
ک
مر
ن
چی
ک
ال
هب
رو
گ

بیت کوین ارزی اســت که تحت کنترل هیچ دولتی قرار ندارد، اما شاید 
این پرســش به وجود آید که طال، نقره و دیگر ارزهای خــارج از کنترل 
دولت ها چه ایرادی داشتند تا بتوان ایجاد سیستمی مثل بیت کوین را 
توجیه کرد؟ مشکل اینجاست که وقتی کسی در بورس هنگ کنگ فلزی 
مثل طال را خریداری کند، ضمانت نامه ای دریافت می کند و می تواند آن 
را در بورس دیگری مثل نیوجرسی بفروشد. در این میان، بانک ها متولی 
محافظت از دارایی های افراد هستند و دولت های مرکزی نیز بانک ها را 
کنترل می کنند؛ بنابراین واضح است که تراکنش های بیت کوین مزیت 
زیادی نســبت به تراکنش های طال و دیگر فلزات دارند؛ زیرا در شــبکه 
بیت کوین نیازی به حضور یک متولی واسط نیست و بنابراین دولت نیز 

نمی تواند کنترلی روی آن داشته باشد. 
شکی نیست که بیت کوین با موانع و مشکالتی روبه رو خواهد شد، ولی 
می دانیم که خود را به راحتی با شــرایط جدید مطابقت می دهد. شــاید 
بیت کوین در حال حاضر برای انجام تراکنش های روزمره مناسب نباشد 
و نوسان زیادی از خود نشــان دهد، ولی می دانیم که اولین ارز ارگانیک 

است. 
وجود بیت کوین به دولت ها یادآور می شود که دیگر انحصار پول را در 
اختیار ندارند و این امر به ما مردم عــادی این اطمینان را می دهد که در 

آینده تحت سلطه دولت ها نخواهیم بود. 

علیرضا کاظمی نیاسیف الدین آموس

جایگزینی غیرمتمرکز برای بانکداری مرکزی

استاندارد 
بیت کوین

ISBN 978-622-7702-16-3

7021639 786227
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هشدار متاماسک به 
دارندگان محصوالت اپل: 

تنظیمات آی کالود را 
تغییر دهید

اخیراً یک مشکل امنیتی برای دارندگان 
محصــوالت شــرکت اپــل کشــف شــده 
که نشــان می دهد کلمــات بازیابی کیف 
پول متاماســک کاربــران این دســتگاه ها 
به طــور خــودکار در ســرویس  آی کاود 
)iCloud( ذخیــره می شــود. متاماســک 
هشــدار داده کاربــران برای پیشــگیری از 
سرقت دارایی هایشان باید تنظیمات این 

سرویس را تغییر دهند.
بــه گــزارش کویــن تلگــراف، شــرکت 
 ،)ConsenSys ( کانسنســیس 
توسعه دهنده کیف پول ارزهای دیجیتال 
متاماسک، به مشتریان محصوالت اپل 
که از سرویس آی کاود استفاده می کنند، 
دربــاره یک مشــکل امنیتی کــه به تازگی 

کشف شده، هشدار داده است.
مشکل امنیتی تلفن های همراه آیفون، 
لپ تاپ هــای مــک و آیپدهــا به خاطــر 
تنظیمات پیش فرض این دستگاه هاست. 
اگــر کاربــران گزینــه بکاپ گیری خــودکار 
سرویس آی کاود را برای داده های مربوط 
به اپلیکیشن هایشان فعال کرده باشند، 
کلمات بازیابی یا رمز عبور متاماسک آنها 

نیز در این سرویس ذخیره می شود.
شــرکت متاماســک در ۱۸ آوریــل )۲۹ 
فروردین( در توییتر توضیح داد که اگر رمز 
 )Apple ID password( عبور اپل آی دی
کاربران به  اندازه کافی قوی نباشد و مهاجم 
بتوانــد اطاعــات موجــود در حســاب 
آی کاود آنها را سرقت کند، ممکن است 

سرمایه خود را از دست بدهند.
تیم متاماسک گفته  اســت: »اگر گزینه 
بکاپ گیــری ســرویس آی کاود را بــرای 
داده های خود فعال کرده ایــد، در جریان 
باشید که این بکاپ گیری شامل رمز عبور 
کیف پول متاماسک شــما نیز می شود. 
اگر رمز عبور حســاب تان به  انــدازه کافی 
قوی نیست و شخصی داده های سرویس 
آی کاود شــما را ســرقت کنــد، می توانــد 

ارزهای دیجیتال تان را هم بدزدد.«
متاماســک زمانــی ایــن مســئله را اعام 
 »revive_dom« کرد که کاربــری به نــام
در توییتــر گــزارش داد کــه کل ســرمایه 
کیف پولش را از این طریق از دست داده  
اســت. او کــه بــه جمــع آوری توکن هــای 
غیرمثلــی )NFT( مشــغول اســت، در 
۱5 آوریــل )۲۶ فروردیــن( اعــام کــرد کــه 
به خاطــر ایــن مشــکل ۶5۰ هــزار دالر از 
دارایی هــای دیجیتــال و ان اف تی هــای او 

دزدیده شده اند.

NEWSخبر

جمله بســیار تکرارشــونده در دنیای رمزارزها این اســت: 
اینجا بازاری اســت بســیار پرریســک و هنوز رگوله نشده 
که می تواند سرمایه های افراد را در یک شب بر باد بدهد. 
تنها راهکاری هم که برای مقابله با این ریسک مدام تکرار 
می شود، آموزش و آگاهی بخشی به کاربران و ارتقای سواد 
مالی آنهاست. اما حاال یک تحقیق مفصل نشان می دهد 
حتی در کشورهای توسعه یافته  هم سواد مالی کاربران در 

دنیای کریپتو پایین است.
تحقیقــات بانــک مرکــزی کانــادا حاکــی از آن اســت کــه 
احتماالً کانادایی هــای جوان، مرد، شــاغل، تحصیل کرده 
دانشــگاهی، برخــوردار از درآمد باال و ســواد مالی نســبتاً 
پایین، بیت کوین دارند. به گزارش کوین تلگراف، این مطالعه 
نشــان داد کــه بیت کویــن داران غالباً ســواد مالــی کمتری 
نســبت به ســایر افراد جامعــه دارند. ایــن نتایــج از چهار 
نظرســنجی ســاالنه بین ســال  های ۲۰۱۶ )۱3۹۴( تا ۲۰۲۰ 
)۱3۹۸( به دست آمده است. حجم نمونه پاسخ دهندگان 
این نظرســنجی ها بین ۱.۹۸7 تا 3.۸۹3 نفر بوده اســت. 
نســخه کامل ایــن تحقیــق بــا نــام »آگاهــی از بیت کوین، 

مالکیت و نحوه استفاده از آن« منتشر شده است.
یکی از عبارات قابل توجه در نسخه کامل این تحقیق این 
نکته بود: »بیت کوین داران نسبت به دیگر افراد، اطاعات 
بیشتری در مورد شبکه بیت کوین داشتند، اما در آزمون 

سواد مالی، امتیاز کمتری کسب کردند.«

 رد شدن در آزمون سواد مالی
 آزمون ســواد مالــی مورد اشــاره، در واقع تنها ســه ســؤال 
انتخابی چندگانــه درباره نــرخ بهــره، تــورم و درک مفهوم 
ســهام/ ســرمایه گذاری مشــترک و ســه ســؤال مرتبط با 
بیت کویــن نیــز ناظــر بــر موضوعاتی چــون نحــوه عرضه، 
دفترکل دیجیتال و برخــورداری شــبکه از حمایت دولتی 

بود.

البته این نکته که با توجــه به تعداد ســؤاالت محدود، آیا 
واقعاً سواد مالی به درستی سنجیده شــده است یا خیر، 
هنوز مورد بحث است. از طرف دیگر باید توجه داشت که 

این سؤاالت بسیار آسان بوده اند.
محققــان بانــک مرکــزی کانــادا بــر ایــن نکتــه کــه حضور 
در بازارهــای مالــی نیازمنــد برخــورداری از ســواد مالــی 
اســت، تأکید کردند، زیــرا خطرات زیــادی می توانــد افراد 
آموزش ندیــده را تهدیــد کند کــه از طریق آموزش بیشــتر 
می توان بر این تهدیدات فائق آمد. این تحقیق نشان داد 
که طی چهار سال مورد بررسی، متوسط تعداد دارندگان 
بیت کوین ۱۸ تا 3۴ســاله کاهش یافته  و مردان حداقل دو 
برابر زنان به جرگه ســرمایه گذاران بیت کوین می پیوندند. 

البته وجود شــکاف جنســیتی 
موضوعــی اســت کــه به طــور 
گســترده در تاریــخ نه چنــدان 
طوالنی مدت ارزهای دیجیتال 

مورد بحث قرار گرفته است.
به طــور کلــی، اثــرات جانبــی بــا 
یافته های توصیفی مورد بحث 
ســازگار اســت. در این گــزارش 
آمــده کــه احتمــال مالکیــت 
بیت کوین با زن ، مســن و بیکار 

بودن کاهش می یابد.
این گــزارش نشــان می دهد که 
مــردان تحصیل کــرده جــوان 
که بالغ بــر 7۰ هــزار دالر درآمد 

داشته و ســواد مالی نســبتاً پایینی نیز دارند، بزرگ ترین 
گروه دارندگان بیت کوین در کانادا را تشکیل می دهند.

در گــزارش بــه ایــن نکتــه اشــاره می شــود: »احتمــاالً 
کانادایی هــای جــوان، مــرد، شــاغل، تحصیل کــرده 
دانشــگاهی، برخــوردار از درآمد باال و ســواد مالی نســبتاً 

پایین، بیت کوین دارند.« طبق آنچــه در این گزارش به آن 
اشاره شده، در ســوی دیگر طیف، کســانی که در امتحان 
سواد مالی امتیاز باالیی به  دست آوردند، احتماالً آگاهی 
باالیــی از بیت کویــن داشــته، امــا روی آن ســرمایه گذاری 

نکرده اند.

 مسئله و اهمیت اعتماد دولت
 شــایان ذکــر اســت کــه دالیــل ایــن افــراد بــرای نخریــدن 
بیت کوین، لزومــاً ضدیت بــا آن نبوده، بلکــه دالیلی مثل 
عدم درک یا رضایت از روش های پرداخت فعلی، از جمله 
مهم ترین دالیــل این امر عنوان شــده اند. دلیل ســوم این 
افــراد بــرای ســرمایه گذاری نکردن در بیت کویــن نیــز ایــن 
بود کــه آنــان قــادر نیســتند به 
ارزی که توســط دولت حمایت 

نمی شود، اعتماد کنند.
در این تحقیق آمده است: »ما 
متوجه شدیم که بین سال های 
۲۰۱۸ )۱3۹۶( تــا ۲۰۲۰ )۱3۹۸(، 
ســطح آگاهــی مــردم کانــادا از 
بیت کویــن و همچنیــن میــزان 
سرمایه گذاری آنان ثابت مانده 
است. ۹۰ درصد مردم کانادا با 
بیت کویــن آشــنا هســتند، در 
حالی که تنها پنــج درصد آنان 
در آن سرمایه گذاری کرده اند.«
پیــش از ایــن نیــز نتایــج یــک 
نظرســنجی دیگــر از ایــن مطالعات بــا نام »نظرســنجی 
جایگزین نقــدی« در کوین تلگــراف منتشــر و در آن ادعا 
شــده بود کــه کانادایی هایــی کــه درک پایین تــری از امور 
مالی دارند، احتماالً دو برابر بیش از ســایرین در ارزهای 

دیجیتال سرمایه گذاری می کنند.

مسئله ای مهم به نام 
سواد مالی در دنیای رمزارز

 تحقیقات بانک 
مرکزی کانادا حاکی 

از آن است که احتماالً 
کانادایی های جوان، 

مرد، شاغل،  برخوردار 
از درآمد باال و سواد 
مالی نسبتاً پایین، 

بیت کوین دارند

نتایج یک تحقیق نشان می دهد کانادایی های فعال در صنعت کریپتو سواد مالی قابل قبولی ندارند
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رگوالتوری
R E G U L A T O R Y

پای بازار مکاره حساب های اجاره ای به دنیای 
رمزارز فارسی هم کشیده شد

حسابم مال تو!
تــازه وارد  دنیــای  بــه  اجــاره ای  حســاب های 
کریپتوفارســی هــم رســیده و هــر روز بــر تعــداد 
آگهی هــای وسوســه برانگیز آن اضافــه می شــود. 
مستأجران این حســاب های اجاره ای چه کسانی 
هستند و با چه ترفندهایی اقدام به جذب مشتری 
می کنند؟ مشتری آنها چه کسانی هستند؟ درآمد 
اجــاره حســاب چقــدر اســت؟ بــا این حســاب ها 
رمــزارز خریدوفــروش می شــود یــا محلــی بــرای 
تطهیر پول های کثیف هســتند؟ قانون گــذار برای 
مقابله با حســاب های اجاره ای چه می کند؟ اینها 
پرســش هایی اســت کــه در ایــن گــزارش بررســی 

کرده ایم.
نام خــود را کارآفرین گذاشــته اند، در اینســتاگرام 
صفحه دارنــد و تلگــرام مهم تریــن محل شــکار و 
ارتباط گیری آنهاست. »درآمد حقیقی در کمترین 
زمان و با کمترین فعالیت«؛ این شــعار آنهاست. 
تــا پیــش از ایــن نــام حســاب های اجــاره ای را در 
جریــان دادگاه هــای پرونده هــای فســاد اقتصادی 
و شــرکت های کاغــذی و صــوری شــنیده بودیــم و 
همچنین اجاره حساب در سایت های شرط بندی 
در سال های اخیر بحث برانگیز شده بود، اما حاال 
این ترفند نه تنهــا نقطه پایانــی نداشــته؛ بلکه به 
دنیای کریپتوفارسی هم رسیده است. هر روز مانند 
قارچ گروه ها و کانال های تلگرامی سبز می شوند که 
فعالیت خود را در زمینه ارزهای دیجیتال تعریف 

کرده اند و بی هیچ ابایی حساب اجاره می کنند.

 یک مشاهده واقعی
برای اینکــه از ســازوکار دقیــق این کانال هــا باخبر 
شــویم، به ســراغ یکی از پرعضوترین این کانال ها 
رفتیم که تعداد اعضای آن بیش از ۹۱ هزار نفر درج 
شده است. در این کانال برای اجاره حساب آگهی 
وسوسه برانگیز درآمد شش میلیون تومانی در ماه 
ثبت شده است. به مدیر این کانال تلگرامی پیغام 
می دهم و خودم را یک زن خانه دار معرفی می کنم 

که عاقه مند به داشتن این درآمد ثابت هستم.
به پنج ثانیه هم نمی کشد که مدیر کانال پیغامم را 
پاسخ می دهد و با زبانی نرم می گوید: »اتفاقاً ما هم 
کارمان را جــوری تعریف کرده ایم که کســانی مثل 
شما که خانه دار هستند، درآمد ثابت و مستقلی 
داشته باشند.« از او می پرسم برای شروع کار چه 
کاری باید انجام دهم که توضیح می دهد به حساب 
بانکی و ثبت نام در یک سایت صرافی نیاز است. 
در ادامــه هــم تأکیــد می کنــد کــه »همراه بانــک و 
اینترنت بانک هر حساب را باید با شماره همراهی 

که ما به شما می دهیم، باز کنید.«
از او می خواهم که درباره ماهیت کار بیشتر توضیح 
دهــد، چــون همســرم تردیــد دارد و بایــد برایــش 
توضیحــات کامل بدهــم تا راضی شــود ایــن کار را 

انجام دهد.
می گوید: »کاماً حق دارید و درک می کنم. ساکن 

کدام شهرید؟«

+ »تهران«
- »کار مــا در زمینــه ارز دیجیتــال و بــورس اســت. 
ارزهــای دیجیتــال آینــده دنیــا هســتند. ســقف 
کارت به کارت ۱۰ میلیون تومان اســت. از حســاب 
شما زمانی استفاده می شود که سقف حساب ما 

پر شده باشد.«
+ »چه استفاده ای؟«

- »خدمت تــان عــرض کــردم فعالیت هــای مــا ارز 
دیجیتال و بورس است.«

+ »کار اصلــی شــما چیســت کــه بــه ایــن همــه 
جابه جایی پول در روز نیاز دارد؟ اگر بانک چک کند 
و بفهمد فرد دیگری از حسابم استفاده می کند و 

حسابم دست من نیست، چه اتفاقی می افتد؟«
- »این همه حساب به طور مستقل کار می کنند، 
حتی خود بانک. فکر کنید حساب مشترک دارید، 

مگر بانک به حساب مشترک گیر می دهد؟«
در ادامه بیشــتر درباره روند کار می پرســم و اینکه 
ممکن اســت این کار چه عواقبی داشــته باشــد و 
اینکه از کجا مطمئن باشــم درآمد شــش میلیون 

تومانی که می گوید را حتماً پرداخت می کنند.
جوابــی بــا لحنــی نســبتاً تنــد انتخــاب می کند و 
می گوید: »ما هم از کجا مطمئن باشیم پولی را که در 
حساب شما واریز کردیم، شما برداشت نمی کنید؟ 
مبنای کار ما بر صداقت است. ما اعتماد می کنیم و 
انتظارمان از مشتری هم اعتماد است. اصراری هم 

نداریم، انتخاب با خودتان است.«
با کمی وقفه در پاسخ می گویم: »می خواهم اعتماد 
کنم، چون به این پول نیاز دارم. چه کاری باید انجام 

دهم؟«
جــواب می دهــد: » قطعاً، چــون االن وضــع درآمد 
خیلــی از افــراد واقعــاً پاییــن اســت و به شــما حق 

می دهیم و کمک می کنیم.«
در ادامــه مشــخصات کامــل و یــک عکــس 
می خواهــد و می گویــم: »امــکان ارســال عکــس 
نــدارم.« لینــک صرافــی …. را فرســتاد و گفــت: 
»عکس بــرای ثبت نــام و احراز هویــت در صرافی 
اســت؛ بنابرایــن خودتــان در این ســایت مراحل 
ثبت نــام را انجــام دهید، ولــی در قســمت ایمیل 
آدرس… را ثبت کنید. یک کد به ایمیل می آید که 
برایتان می فرستم. حساب بانکی تان هم فعاً یا 
حساب بانک … باشد یا …. ممکن است در ادامه 
حســاب از بانک دیگری هم الزم شــود که بهتان 

اطاع می دهم.«
بــازار اجــاره حســاب بانکــی در فضای مجــازی و 
کانال های تلگرامی بســیار داغ اســت و این فقط 
مشــتی نمونه خروار بــود. در بررســی ایــن ماجرا 
بدیهی تریــن و اولیه ای تریــن ســؤال ایــن اســت 
که آیــا از ایــن آگهی هــا اســتقبال می شــود و چه 
کسانی حاضر هستند مستأجرانی بی نام ونشان 
برای حساب های بانکی شــان بیاورند؟ قانون چه 

می گوید؟
ادامه در صفحه بعد

REPORTگزارش

نگاهی به یکی از پرونده های 
جنجالی حوزه رمزارزها در 

سال های اخیر که حاال با 
دستگیری شهره موسوی وارد 

فاز جدیدی شده است

از پادشاهی با 
کینگ مانی تا اوین

نایب رئیس فدراسیون فوتبال بازداشت شد؛ این خبری 
بود کــه خبرگــزاری صداوســیما در ابتدای هفتــه جاری 
اعام کرد. فیلم منتشــره از ســوی این خبرگزاری نشــان 
می داد شهره موسوی ســوار بر اتومبیل وزارت اطاعات 
به زندان اوین برده می شــود و پس از آن نیز گزارش شــد 
وثیقــه هــزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی برای شــهره موســوی 
صادر شــد و به دلیل عدم تودیع وثیقه این فرد به زندان 
برده شده است. اما نکته مهم این بود که شهره موسوی 
بــرای اقدامــات اقتصــادی غیرفوتبالــی خــود بازداشــت 

شده است.
شــهره موســوی، از اعضای هیئت مدیره شــرکت بادران 
است؛ همان شرکتی که با پرونده »کینگ مانی« یا همان 
پادشاه پول بر ســر زبان ها افتاد و زمستان سال گذشته 
مدیــر دیگــر ایــن شــرکت، فریــدون قربانیــان مشــهدی 
یعنی همســر شــهره موســوی هم در جریان این پرونده 
بازداشت شده بود و حاال نوبت به شهره موسوی رسید. 
»کینگ مانی« در واقع رمزارز ابداعی اســت که شــرکت 
»بادران گســتر« اعضایــش را بــه خرید آن دعــوت کرده 
و در نهایــت بــا شــکایت هــزاران مال  باختــه و از دســت 
رفتن سرمایه شــان پــای این پرونده و رؤســای شــرکت را 
به میز قضا و بازداشت کشــاند. این گزارش با مروری بر 
تاریخچه شرکت بادران و سوابق اجرایی شهره موسوی 
و دیگر شــرکایش »کینگ مانی« را بررســی کرده اســت؛ 
اینکه چه شد که شــهره موسوی و همســرش از مشهد 
به تهران رســیدند و بعد به دنیــای فوتبال و حــاال هم به 

زندان.

 از فروش لوازم آرایشی تا فدراسیون فوتبال
 داســتان خلــق کینگ مانــی یــا همــان پادشــاه پــول بــه 
مدیریت شهره موســوی و فریدون قربانیان مشهدی از 
سال ۱3۸۶ و تحت عنوان شرکت »مجتمع نیروگاه های 
فراگامان« آغاز شد. آن زمان این زوج در مشهد شرکت 
فراگامان را داشتند که با اســتفاده و جذب سرمایه های 
مردم در زمینه نیروگاه های برقی و آبی، وعده سوددهی 

بــاال می دادنــد و خــود را »اولیــن شــرکت ســهامی عــام 
ایــران در خصــوص اســتفاده از انرژی هــای نــو شــرکت 
مــادر تخصصــی و دانش بنیــان« معرفــی می کردند. در 
ســال ۱3۹۲ مدیریت این شــرکت به صورت شــفاهی به 
ســهام داران اعــام ورشکســتگی کــرده و اینجــا بــود که 
شــهره موســوی و فریدون قربانیــان و دیگر شــرکا بــا نام 

»بادران« به تهران آمدند.
جالــب اینکه ایــن افراد بــاز هــم خــود را به عنــوان اولین 
معرفــی کردنــد؛ »اولیــن شــرکت بازاریابی شــبکه ای در 
ایــران« و حــاال بــا محصوالتــی آرایشــی و بهداشــتی بــا 

اسامی و نام های مختلف.

 شهره موســوی و شــرکت های زیرمجموعه 
بادران

 هرچنــد از همــان ابتــدای کار ایــن شــرکت بحث هایــی 
مبنــی بــر هرمی بــودن ایــن شــرکت و غیرقانونی بــودن 
فعالیت هرمی مطرح بود، اما ادعای خود شهره موسوی 
طبــق صحبت هایــش در یــک مصاحبــه این بــود: »اوالً 
شرکت های بازاریابی شبکه ای قانونی هستند و سیستم 
نظارتی دقت و کنترل خاصی روی آنها دارد تا از مســیر 
درســت و اصولــی خــارج نشــوند. ثانیاً بــه فــروش کاال و 
حتــی ارزآوری در کشــور کمــک می کننــد. یعنی ســبب 
شکوفایی چرخه تولید و اقتصاد داخل می شوند. ثالثاً با 
نظارت های بایسته خود شرکت ها رفتار های دون اخاق 
اســامی در آنها رخ نمی دهــد. اطاعات مالی شــفاف و 

قابل پیگیری دارند و بسیاری از مزایای دیگر.«
تا به اینجای کار بادران باز هم مسئله ساز نبود؛ تا جایی 
که حتی شهره موسوی جایزه کارآفرین برتر کشور و نیز 

ارزهای دولتی دریافت کرده است.
اوایل نیمه دوم دهه ۹۰ شهره موسوی کم کم به یک آدم 
شهره تبدیل شد؛ هم برای فعالیت های اقتصادی اش و 

از آن مهم تر برای بازشدن پایش به دنیای فوتبال.
عمر فوتبالی شــهره موســوی از مدیرعاملی یک باشگاه 
تا نایب رئیســی فدراســیون فوتبال بســیار کوتاه و البته 
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اقتصاد
E C O N O M Y

رؤیای بوکله
بیت کوین چقدر توانسته به اهدافی که سیاست مداران السالوادوری 

به دنبال آن بوده اند، کمک کند؟

NEWSخبر

وقتــی »رومــن مارتینــز« در ال زانته، روســتای ســاحلی 
کوچکی در الســالوادور بزرگ می شــد، رؤیای آمریکایی 
بســیار باشــکوه بــه  نظــر می رســید. در ال زانتــه به جــز 
صنعت ماهیگیری محلی که والدیــن مارتینز در آن کار 
می کردنــد، فرصت های زیــادی وجود نداشــت. مارتینز 
می گویــد: »جوان هــا می خواســتند آنجا را تــرک کنند و 
به ایــاالت متحــده برونــد، اما حــاال رؤیای الســالوادوری 

داریم.«
رؤیای السالوادوری رؤیایی با محوریت بیت کوین است. 
دو سال پیش، خَیِری آمریکایی برای کمک به برنامه های 
اجتماعــی بیــش از یکصــد هــزار دالر در قالــب ایــن ارز 
دیجیتال یــا رمــزارز غیرمتمرکز به ســازمان مردم نهادی 
فرستاد که مارتینز در ال زانته برای آن کار می کند. وقتی 
این سازمان شروع به ترغیب خانواده ها و کسب وکارها 

به اســتفاده از بیت کوین کرد، بســیاری از ساکنان شهر 
که بیشترشان هرگز حســاب بانکی نداشتند، شروع به 
پس انداز پول شان در قالب این رمزارز کردند و با افزایش 
ارزش آن ســود بردند. گردشــگران کنجکاو دسته دسته 
به این شــهر آمدنــد و کســب وکارهای خارجــی در آنجا 
شــعبه زدند. این پروژه باعث شد ال زانته با نام مستعار 
»ساحل بیت کوین« شناخته شــود که همزمان تاشی 
انسان دوســتانه و یکی از بزرگ تریــن تجربه های محلی 

رمزارزی جهان بود.
مارتینــز در تماســی ویدئویــی و در حالــی  کــه تی شــرتی 
مشــکی با لوگوی نارنجی بیت کوین پوشــیده، می گوید: 
»افــراد کم درآمــدی کــه بــه سیســتم مالــی دسترســی 
نداشتند، با معادل پنج دالر بیت کوین می توانند شروع 
بــه ســاختن چیــزی کنند کــه می توانــد ارثیــه آنهــا برای 

فرزندان شان باشد.«
تجربــه ال زانتــه یکــی از عواملــی بــود کــه باعــث شــد 
الســالوادور در هفتم ســپتامبر به اولین کشوری تبدیل 
شــود که بیت کوین را به عنوان پول قانونــی می پذیرد. تا 
پیش از این و از ســال ۲۰۰۱ دالر آمریکا پــول قانونی این 
کشور بود. قانون بیت کوین الســالوادور امکان پرداخت 
مالیات هــا در قالــب بیت کویــن را فراهــم مــی آورد، همه 
کســب وکارها را ملــزم بــه پذیــرش بیت کویــن می کنــد و 
مســیر دولت برای توزیــع یارانــه در ایــن قالــب را هموار 
می سازد. دولت شــبکه ای از ۲۰۰ خودپرداز بیت کوین و 
 Chivo اپلیکیشن کیف پول بیت کوین دیجیتالی به نام
ایجاد کرده که از طریق آن معــادل 3۰ دالر بیت کوین به 
همــه شــهروندان الســالوادور پرداخت کرده تــا اقتصاد 

بیت کوینی را روی غلتک بیندازد.

محدود کردن روس ها
بایننــس اعــام کــرده در پــی 
تحریم هــای جدیــد اتحادیــه اروپــا ارائــه 
خدمــات بــه کاربــران روســی ایــن صرافی 
دیجیتال را محدود خواهــد کرد. بایننس 
به کاربران روسی یک فرصت ۹۰روزه برای 

خروج از برخی معامات داده است.

  عربستان و بالکچین
بر اســاس گفته بندر بن عبدهللا 
المشــاری، دســتیار وزیــر کشــور در امــور 
فنــاوری عربســتان ســعودی، ایــن کشــور 
در نظــر دارد ارزهــای دیجیتــال و فنــاوری 

باکچین را به  کار گیرد. 

کامرزبانک هم آمد
کامرزبانــک آلمان اعــام کرده به 
دنیای کریپتو وارد می شــود. ارائه خدمات 
ســازمانی در حــوزه رمزارزهــا بــه برخــی 
شرکت هایی که با این بانک کار می کنند، 

اولین گام اعام شده است.

مسدودسازی هکرهای کره ای
وزارت خزانه داری ایاالت متحده 
آمریکا سه آدرس اتریوم منتسب به یک 
گروه هکری کره شمالی مرتبط با دزدی ۶۰۰ 
میلیــون دالری از ســایدچین رونیــن بازی 

ایکس اینفینیتی را تحریم کرده است.
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

حرکت میان شبکه های بالکچینی
هر آنچه می خواهید درباره سلر و کاربردها و جزئیات فنی آن بدانید

Celer یــک پلتفــرم الیــه ۲ اســت کــه در راســتای اهــداف 
 )DeFi( عملیاتی در بسیاری از شبکه های مالی غیرمتمرکز
ساخته شده  است. سلر در جهت تسهیل قابلیت همکاری 
میــان باکچین هــا بــا هزینه کــم و ســرعت بــاال از فنــاوری 
کانال های دولتی استفاده می کند. عملکرد اپلیکیشن های 
کاربردی در ســلر بــه اتریوم، پولــکادات و زنجیره هوشــمند 
بایننس اطاق می شوند. این شبکه در عین حال کاربران را 

در فضای بازی های کامپیوتری جذب می کند.

  مزایای الیه ۲ بودن سلر
 پلتفرم های الیه ۲، پلتفرم های قابل اندازه گیری 
و مقیاس پذیری هستند که به باکچین الیه ۱ 
موجود در بیت کوین یا اتریوم اضافه می شوند. 
این پلتفرم ها بــدون نیاز به ایجــاد تغییرات در 
سطح پایه، بر تعامات خارج از زنجیره از طریق 
قراردادهــای هوشــمند تمرکز می کننــد. هدف 
اصلی الیه ۲ و ســلر ارتقــای کارایــی و بهره وری 

شبکه های موجود است.

 کارایی سلر چیست؟
 امروزه کارایی الیه ۱ به سرعت در حال اشباع شدن است. در 
نتیجه سرعت پایین معامات و کارمزدهای باالی آن سبب 
ایجاد مشــکل برای دنیای رمزارزها شده اســت. در این زمان 
وجود یک پلتفرم زنجیره ای مانند سلر که ارتباطات متقابل 
زنجیره ای را تســهیل می کنــد و در عین حال که اســتقرار آن 
ارزان است، ســریع است، برای شــبکه های الیه ۱ یک امتیاز 
 Avalanche، Arbitrum، محسوب می شود. مشارکت سلر با
Ethereum، BSC و بســیاری دیگــر گواهی بــر این واقعیت 
است که برنامه الیه ۲ در سراسر شبکه ها مورد استقبال قرار 
گرفته است. شبکه سلر همچنین با فعال کردن نسل بعدی 
دیفای، GameFi )شبکه بازی های غیرمتمرکز( و راه حل های 

انجام تراکنش ها از اهمیت زیادی برخوردار است.

  مهم ترین داشته ها و موارد کلیدی در شبکه 
سلر چیست؟

  مؤسســان خبــره: شــبکه ســلر در ســال ۲۰۱۸ توســط 

تیمــی از مهندســان بــا تجربــه فنــی تخصصــی و مدرک 
دکترا از دانشــگاه های برجســته مانند MIT، پرینستون 
و… تأسیس شد. از جمله بنیان گذاران این تیم مو دانگ 

است.
 رعایــت حریــم خصوصــی: ســلر عــاوه بــر اینکه یک 
پروتــکل منبع بــاز اســت، گزینــه DApps بــا قابلیــت 
 DAapps .حفظ حریــم خصوصی را نیــز ارائه می دهــد
اپلیکیشــن های غیرمتمرکــزی هســتند کــه 
کارکــردی مشــابه اپلیکیشــن های عــادی 
ارائــه می دهنــد، امــا تفــاوت اصلــی آنهــا در 
ایــن اســت کــه در یــک شــبکه همتابه همتــا 
ماننــد باکچین، اجرا می شــوند. این شــبکه 
همچنیــن معامــات خصوصــی خــارج از 

زنجیره را تسهیل می کند.
 بهره وری بیشــتر: توســعه DApp می تواند 
با ســلر بسیار ســریع تر شــود. با ســلر امکان 
انتخاب از میان طیف گسترده ای از کیت های 
توســعه نرم افــزار وجــود دارد و ایــن کیت هــا 
بسیار مقرون به صرفه و ایمن هستند و اپلیکیشن های 

تعاملی را در مدت زمان کوتاه تری ایجاد می کنند.
ایــن   :Layer2.Finance  دخالــت اپلیکیشــن 
اپلیکیشن برای حل مشــکات دیفای که شامل کارمزد 
بــاال و عــدم اســتفاده راحــت از آن می شــود، طرح ریزی 
شده اســت. این اپلیکیشــن می تواند با ایجاد تحول در 
پروتکل هــا، هزینه هــای موجــود را تــا حد بســیار زیادی 

کاهش دهد.
 اســتفاده ازcBridge : انتقــال میــان باکچین هــا 
 cBridge هرگــز مقرون به صرفــه و ســریع نبــوده، امــا
ایــن پتانســیل را دارد کــه انتقــال فــوری بین هر شــبکه 
غیرمتمرکــز را در آینــده تســهیل کنــد. cBridge یــک 
پل شــبکه ای غیرمتمرکز اســت کــه از بیــش از ۸۰ توکن 
در بیــش از ۲۰ باکچیــن در مجموعه الیه ۲ پشــتیبانی 

می کند.
  اثبات کار محول شــده )DPoS(: اثبات کار گونه ای دیگر 
از الگوریتم اثبات کار اســت کــه به عنوان راهــی برای تأیید 
تراکنش ها و ارتقای ســازمان باکچین اســتفاده می شود. 

DPoS به عنوان دموکراسی مبتنی بر فناوری طراحی شده 
که از فرایند رأی گیری و انتخابات برای محافظت از باکچین 

در برابر استفاده متمرکز و مخرب ایجاد شده  است.
  نقدینگی: با ایجاد قابلیت همکاری میان باکچین ها، 
ســلر می توانــد بــر نقدینگــی کارآمــد تمرکــز کنــد و بازار 
گسترده تری را به دســت آورد. این مورد به طور خودکار، 
قابلیت سازگاری، پوشش شبکه و امنیت آن را افزایش 

می دهد.

 الیه های شبکه سلر
   CStack: ایــن الیــه بــرای اطمینــان از ســودآوری و 

سرعت باال ایجاد شده  است.
 cChannel: ایــن الیــه مســئول تعامــل بــا باکچیــن 
است. شبکه های خصوصی روی این الیه کار می کنند و 
تمام کانال های دولتی و زنجیره های جانبی شــبکه سلر 

در اینجا فعالیت می کنند.
 cRoute: ایــن الیــه بــرای اپلیکیشــن های غیرمتمرکز 
بسیار ضروری است؛ چراکه سرعت و حجم تراکنش ها 
توسط این الیه هدایت می شــوند. cRoute اجرای روان 
و کارآمــد سیســتم را خصوصــاً در زمــان حجــم بــاالی 

تراکنش ها تسهیل می کند.
  cOS: باالتریــن الیــه cStack اســت کــه مســتقیماً 
اپلیکیشن های غیرمتمرکز را در شبکه ایجاد می کند. کل 
چهارچوب توســعه ای که از اپلیکیشــن های غیرمتمرکز 
پشــتیبانی می کنــد، در این الیه قــرار دارد. cOS هســته 

اصلی شبکه است که مسئول گردش کار است.

)Celer( توکن های شبکه سلر 
 توکن  هــای Celer حداکثر می توانند تــا ۱۰ میلیارد توکن 
عرضه شوند و در حال حاضر حدود ۶.5۲ میلیارد توکن 
در حــال گــردش اســت. همچنیــن ایــن توکن یــک توکن 
ERC-20 است. استاندارد ERC-20 فهرستی از قوانینی 
است که باید روی یک توکن پیاده سازی شود تا بتواند روی 
ERC- اکوسیستم اتریوم فعالیت داشته باشد. توکن های

20 به دلیل امکان استفاده در عملیات های جذب سرمایه 
یا عرضه اولیه سکه بسیار کاربردی هستند.

۱/2 میلیارد دالر ارزش ذخیره 
کریپتویی تسالست

تسال 
بیت کوین هایش را 
نگه داشته است!

تسا، شرکت سازنده خودروهای برقی، 
طی یــک  ســال گذشــته بیت کوین های 
موجود در ترازنامه خــود را حفظ کرده و 
دست به خرید یا فروشی نزده است. روز 
چهارشنبه شــرکت تســا گزارش سود 
فصل اخیــر خود را منتشــر کــرد و طبق 
این گزارش، ارزش ذخایر بیت کوین این 
شــرکت ۱.۲۶ میلیارد دالر اعام شد که 
یعنی برای دومین فصل متوالی تغییری 
در مقــدار ایــن ذخایــر صــورت نگرفتــه 

است.
بــه گــزارش کوین دســک، هــم در فصــل 
اخیــر و هــم در فصــل انتهایــی ســال 
میادی گذشته، تســا هیچ بیت کوینی 
خریدوفــروش نکرده اســت. بــا توجه به 
این نکتــه که قیمــت بیت کوین نســبت 
به فصل پیش تقریباً ثابت مانده است، 
کاهشــی در میــزان ارزش دارایی هــای 
بیت کوینــی ایــن شــرکت خودروســازی 

مشاهده نمی شود.
در ســه ماهه سوم ســال میادی گذشته 
نیز بر حجم ذخایر بیت کوین تسا افزوده 
یا کاسته نشد؛ اما به دلیل کاهش قیمت 
این ارز دیجیتال، این شرکت موظف شد 
5۱ میلیون دالر کاهش قیمــت را گزارش 
کند. طبق قوانین حسابداری دارایی های 
دیجیتال، اگر قیمت یک دارایی در طول 
یک فصــل کاهش یابد، شــرکت موظف 
به گــزارش کاهــش ایــن ارزش اســت، اما 
اگر قیمــت دارایی افزایش یابــد، تا پیش 
از فــروش دارایــی مــورد نظر الزم نیســت 

سودی در ترازنامه گزارش شود.
شــرکت تســا در مــاه فوریــه )بهمن ماه( 
ســال میادی گذشــته اعام کرد که ۱.5 
میلیــارد دالر بیت کویــن خریــداری کرده 
اســت. در ســه ماهه بعدی، این شــرکت 
حجم ذخایر بیت کوین خود را ۱۰ درصد 
کاهش داد. با فروش این مقدار بیت کوین 
درآمد فصل این شرکت ۲7۲ میلیون دالر 
افزایش یافت. در این سه ماهه تسا هیچ 

بیت کوینی خریدوفروش نکرد.
در مجموع، ســود تعدیل شــده هر سهم 
تسا در ســه ماهه ابتدایی سال میادی 
به 3.۲۲ دالر رسید، حال آنکه تحلیلگران 
انتظــار داشــتند ایــن مقــدار ۲.۲۶ دالر 
باشد. همچنین در حالی که تحلیلگران 
درآمــد کلــی شــرکت را ۱7.۸5 میلیــارد 
دالر تخمین می زدند، درآمد تسا ۱۸.۸ 

میلیارد دالر اعام شد. 
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چهرهها
F I G U R E S

جذابیت پاریس برای ژائو
مدیرعامل و بنیان گذار بایننس اعتقاد دارد رفتن به اروپا یک تصمیم درست بوده است

ممکن است تصور کنید با باز شدن پای مقررات به دنیای 
رمزارزها، این حوزه به طور کامل به حاشیه رانده می شود، اما 
رؤسای چند شرکت بزرگ رمزارزی اعام کرده اند که پس از 
سرکوب های مکرر در این حوزه، رویکرد مثبت تری نسبت 
به رمزارزها دیده می شود. در حالی که چین رمزارزها را کاماً 
ممنوع کرده، کشــورهایی ماننــد ایاالت متحــده و بریتانیا 
اقداماتی را برای اعمال نظارت بر این بازار نوپا انجام داده اند.
ژائو، مدیرعامل بایننس، بزرگ ترین صرافی رمزارز جهان، 
 CNBC در حاشــیه اجاس هفته باکچین در پاریس بــه
گفــت: »مواضــع  قطعــاً در حــال تغییر هســتند.« ســال 
گذشــته رگوالتور های بریتانیا، بایننــس را از انجام هرگونه 
فعالیت تنظیم شــده در این کشــور منع کردنــد، در حالی 
که در ســنگاپور، بایننس خدمات خــود را پس از هشــدار 
بانک مرکزی که ممکن است مقررات محلی را نقض کند، 

محدود کرد.
ژائو در سخنرانی روز چهارشنبه در آغاز این رویداد گفت که 
بحث های نظارتی در مورد رمزارزها از منفی به مثبت تغییر 
کرده است. با همه اینها دنیای رمزارزها همچنان تا رسیدن 
به مقبولیت گسترده راه زیادی در پیش دارد و سرنوشت این 
صنعت تا حد زیادی به رویکردهایی بستگی دارد که توسط 

رگوالتورهای مختلف جهانی اتخاذ خواهد شد.

 دولت ها و نوآوری رمزارزی
 »نیــکاس کــری«، یکــی از بنیان گــذاران والــت  باکچین 
دات کام به CNBC گفت: »ســرعت رگوالتوری در سراســر 
جهان در حال افزایش است. دولت بریتانیا هفته گذشته 
اعام کرد که اســتیبل کوین ها - دارایی هــای دیجیتالی که 
قیمت ارزهای موجود مانند دالر آمریکا را ردیابی می کنند - 

را به سیستم پرداخت محلی وارد می کند.«
»ریشــی ســوناک«، وزیر دارایی بریتانیا نیــز از ضرابخانه 
ســلطنتی که مســئول تولید ســکه های این کشــور است، 

خواسته است تا یک ان اف تی ایجاد کند.

ایــن مدیــران همچنیــن بــه CNBC گفتنــد کــه دولت هــا 
می خواهنــد نــوآوری را در بازارهای مالی و نســل احتمالی 
بعدی اینترنت، معروف به وب 3 را تقویت کنند، اما آنها در 
مورد جنبه تاریک این صنعت از جمله پول شویی و سایر 

معامــات غیرقانونــی و تأثیــر 
اســتخراج بیت کوین بر محیط 

زیست نیز محتاط هستند.
در ایــاالت متحده، جــو بایدن، 
رئیس جمهــور آمریــکا اخیــراً 
فرمــان اجرایــی ای را امضــا 
کــرده کــه در آن درخواســت 
هماهنگی گســترده دولــت در 
زمینــه دارایی هــای دیجیتــال 
داده شــده اســت. بــه گفتــه 
کارشناسان، نگرانی اصلی برای 
رگوالتورهای غربی، استفاده از 
دارایی های دیجیتال برای فرار از 

تحریم های روسیه است.
»آرتــور بریتمــن«، یکــی از بنیان گــذاران تــزوس، پروتــکل 
باکچین رقیب اتریوم، به CNBC گفت: »من فکر می کنم 
سیاســت گذاران شــروع به جدی گرفتن رمزارزها کرده اند، 
اما فکر نمی کنم رویکرد صمیمانه ای نسبت به آن داشته 

باشند.«

 چرا پاریس؟
 بــه گفته ژائــو، فرانســه بســیار مترقی اســت و نســبت به 
رمزارزهــا بســیار خوش بیــن اســت. آنهــا درک بهتــری از 
این مســائل دارند. بایننس در هفته گذشــته با راه اندازی 
 یک برنامــه شــتاب دهنده بــا همــکاری Station F بــه نام

 web3 and crypto، مورد اســتقبال بسیاری قرار گرفت. 
این در حالی است که این شــرکت که قباً به داشتن دفتر 
مرکزی رســمی افتخــار می کــرد، اکنــون در جســت وجوی 

یک دفتر اصلی جهانی اســت. ژائو در این بــاره اعام کرد: 
»ما قطعاً مقــر منطقه ای خود را بــرای اروپــا در پاریس قرار 
خواهیم داد. ما ابتدا تعدادی دفتر مرکزی منطقه ای را قبل 
از جهانی شدن ایجاد خواهیم کرد.« بایننس اکنون دارای 
مجوز در بحرین و دبی و تأییدیه 
موقت در ابوظبی است. در اروپا، 
توســط رگوالتورهای لیتوانیایی 
مبــارزه بــا پول شــویی نظــارت 
می شود و به دنبال ثبت در ناظر 

خدمات مالی سوئد است.

 مشــکل رگوالتورهــا با 
رشد سریع رمزارزها

 به گفته »برد گارلینگ هاوس«، 
مدیرعامــل کمپانــی باکچیــن 
ریپــل، همــه رگوالتورها با رشــد 
سریع رمزارزها موافق نیستند. 
کمیسیون بورس و اوراق بهادار 
ایاالت متحده، گارلینگ هاوس و یکی از بنیان گذاران ریپل 
به نام »کریس الرسن« را به اتهام فروش غیرقانونی بیش 
از یک میلیارد دالر از رمزارز ریپل به دادگاه کشانده  است. 
گارلینگ هاوس گفت: »بــه کارآفرینانی کــه در فکر ایجاد 
یک شرکت باکچین هستند، توصیه می کنم که در ایاالت 
متحده این کار را انجام ندهند؛ زیرا فقدان شفافیت و عدم 
اطمینانی که در ایاالت متحده وجود دارد، شما را در معرض 

خطری که برای ما اتفاق افتاد، قرار می دهد.«
ریپل در حال حاضر در حال بررسی انتقال دفتر مرکزی خود 
به خارج از ایاالت متحده اســت. لندن و سنگاپور در میان 
نامزدهای احتمالی قرار دارنــد. گارلینگ هاوس همچنین 
گفــت: »ریپل امســال 3۰۰ نفــر را اســتخدام خواهــد کرد 
که بیــش از نیمــی از آنها خــارج از ایاالت متحده مســتقر 

خواهند بود.«

بحث های نظارتی در 
مورد رمزارزها از منفی 
به مثبت تغییر کرده 

است. با همه اینها دنیای 
رمزارزها همچنان تا 
رسیدن به مقبولیت 

گسترده راه زیادی در 
پیش دارد

NEWSخبر

ثروت 65 میلیارد دالری
نشریه فوربس فهرست جدیدی 
از ثروتمندتریــن افــراد دنیــای ارزهــای 
دیجیتال منتشر کرده است. چانگ پنگ 
ژائو، مدیرعامل و بنیان گذار بایننس، با ۶5 
میلیارد دالر همچنان ثروتمندترین مرد در 

صنعت ارزهای دیجیتال است.

نفر دوم لیست
ســم بنکمــن فریــد، بنیان گــذار 
و مدیرعامــل صرافــی »FTX«، بــا ثــروت 
خالص ۲۴ میلیــارد دالری در جایگاه دوم 
پس از ژائو قرار دارد. کســی که بارها گفته 

همه این ثروت را خواهد بخشید.

نفر سوم لیست
برایــان آرمســترانگ، مدیرعامل 
و بنیان گــذار صرافــی کوین بیــس، هــم بــا 
۶.۶ میلیــارد دالر ثــروت، جایــگاه ســوم 
لیست ثروتمندان دنیای کریپتو را به خود 

اختصاص داده است.

نفر چهارم لیست
چهارمین ثروتمند دنیای کریپتو 
که اخیراً در باشــگاه میلیاردرهای فوربس 
قرار گرفته، گری وانگ از تیم بنیان گذاران 
صرافی اف تی ایکس با ثروت 5.۶ میلیارد 

دالری است.
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رگوالتوری
R E G U L A T O R Y

قانون عطف به 
ماسبق نمی شود!
تالش  مدیران شرکت های رمزارزی اروپا  برای نفوذ در اتحادیه

آیا آمریکایی ها برای ورود به بازارهای رمزارزی آزاد 
مهاجرت می کنند؟

مهاجرت رمزارزی!

ANALYSISتحلیل

دفتر وکالت هاروی در ایالت فلوریدای آمریکا یکی 
از شناخته  شده ترین دفاتر حقوق این کشور است 
کــه در طول ســالیان اغلب به عنــوان انتخــاب اول 
نهادهایی که با شکایت از سوی دولت فدرال مواجه 
هستند، اعمال نقش کرده است. حاال در تحقیقی 
مســتقل کــه توســط بخــش اطاعــات و فنــاوری 
این دفتر صــورت گرفته،  گفته شــده که مهاجرت 
آمریکایی ها به خارج از این کشور هر سال با افزایش 
قابل توجهــی همراه اســت. این گــزارش به خودی 
خود تعجب آور نیســت. چیــزی که این گــزارش را 
از بسیاری از گزارش های مشــابه متمایز می کند، 
 تمرکــز بــر بــازار رمزارزهــا به عنــوان یکــی از دالیــل 
مهاجرت آمریکایی ها در سال ۲۰۲۲ است؛ بازاری 
که به گفتــه این تحقیــق یکــی از دالیل روبه رشــد 
مهاجرت آمریکایی ها به خارج از کشــور است.با 
وجود اینکه تحقیق دفتر هاروی به تازگی منتشــر 
شده،  اما این حقیقت به خوبی طی سال های اخیر 
توسط بسیاری از مناطق روبه رشد از نظر اقتصادی 
شــناخته شــده بــود. کشــورهایی مانند پرتغــال و 
برزیل نه تنهــا قوانین بســیار آزادی بــرای بازارهای 
رمــزارزی در نظــر گرفته انــد، بلکه به طور مســتمر 
سعی می کنند تا با تبلیغ این قوانین و اکوسیستم 
به جذب اســتارتاپ های رمــزارزی بپردازنــد که در 
کشــور خودشــان با محدودیت مواجه اند. استیو 
کوربین، وکیل ارشــد حوزه مهاجــرت دفتر هاروی 
در این بــاره می گویــد: »هــر ســال هــاروی بیــش از 
۱۰۰ شرکت مختلف را در صحنه قانون نمایندگی 
می کند. نزدیک به نصف اینها در سال های اخیر از 
استارتاپ ها و شرکت های رمزارزی تشکیل شدند. 
آمار به خوبی گویاست. کریپتو یکی از پرسودترین و 
داغ ترین حوزه های کاری جهان است. حاال همه این 
شرکت هایی که با رشد عظیم سهام خود به جایگاه 
نسبتاً تثبیت شده ای رسیده اند، نمی خواهند به 
یکباره با مالیات سنگین مواجه شوند. عموماً میل 
به عدم پرداخت مالیات از سرمایه در قالب رمزارز 
به طور گســترده وجــود دارد. برخی شــرکت ها هم 
اصــرار دارند که در صــورت اعمال مالیــات، درصد 
آن بســیار پایین باشــد.«جای تعجبی نیست که  
در پس زمینه تصویب الیحه هایی کــه دارایی های 
دیجیتــال را مانند ســایر شــکل های ارز مشــمول 

مالیات می کنند، حاال در سال ۲۰۲۲ شاهد افزایش 
مهاجرت آمریکایی ها برای کار در اکوسیستم های 
لیبرال تر رمزارزی هستیم. عموم شرکت های مهاجر 
نیز لزومــاً تــازه کاران حوزه کریپتو نیســتند. اغلب 
شــرکت های مهاجر بیش از پنج ســال تجربه کار 

دارند که در حوزه جوان رمزارزی قابل توجه است.

 مهاجران کجا می روند؟
پرتغال عموماً به عنوان بهشــت رمزارزی 
اروپــا شــناخته می شــود. بــا وجــود عضویــت این 
کشــور در اتحادیه اروپا کــه آنهــا را وادار به قوانین 
ســخت گیرانه احتمالــی از ســوی ایــن اتحادیه در 
مورد رمزارزها می کند، پرتغال و نماینده آن در این 
اتحادیه همــواره رأی منفــی در چنین الیحه هایی 
داده انــد. در ایــن بیــن کشــوری مانند آنتیگــوا که 
لزومــاً تاشــی بــرای تبدیل شــدن به عنــوان یــک 
مقصد مورد اطمینان رمزارزی نداشته هم در حال 
تبدیل شــدن بــه چنین مقصــدی اســت. آنتیگوا 
هیچ مالیاتی بر درآمد، سود سرمایه و وراثت ندارد. 
دیگر مقاصد محبوب برای استارتاپ های رمزارزی 
شامل کشورهای حوزه کارائیب است. السالوادور 
با رئیس  جمهور جنجالــی خود که سوپراســتاری 
در میــان هــواداران رمــزارزی اســت،  یکــی از ایــن 
مقاصد اســت. هنــدوراس که به تازگــی در مناطق 
ویــژه اقتصــادی خــود کســب و کارهای رمــزارزی را 
کاماً قانونی کرده، در حال تبدیل شــدن به چنین 

مقصدی است. 

 مهاجرت شهروندی
به گفته کوربین، مهاجران رمزارزی عموماً 
شرکت ها و استارتاپ ها هســتند، اما درصد کمی 
از شــهروندان نیــز به دنبال مهاجــرت این چنینی 
هســتند. بســیاری از افــرادی کــه حــاال به عنــوان 
بخشی از »طبقه رمزارزی« جامعه آمریکا شناخته 
می شوند و از طریق خرید رمزارزها به ثروتی تا یک 
میلیون دالری رسیده اند،  ترجیح می دهند با یک 
سرمایه گذاری کوچک در برخی کشورهای مذکور 
پاسپورت این کشورها را دریافت کرده و سرمایه های 
رمزارزی خود را از آمریکا خارج کنند و به سمت این 

مقاصد بروند. 

یکی از غالب ترین روندهای قانون گذاری در بخش رمزارزی 
در سال ۲۰۲۲ تاش مستمر مدیران و توسعه دهندگان این 
حوزه برای اعمال نفــوذ در بدنه های قانون گذاری مختلف 
است. آمریکا دچار یک اپیدمی اعمال نفوذ و جهت دهی 
از ســوی البی گران کریپتویی در دولت های محلی و ایالتی 

خود شده است. 
از این ســو در اروپا شاهد تاش های مشــابهی از همتایان 
اروپایی این البی گران هستیم. اما تفاوت اصلی میان این 
دو تقا در نوع اعمال آن است. در  آمریکا این تاش ها در 
راســتای ایجاد یک جبهه مــوازی جهت مقابلــه با دولت 
مرکزی این کشــور اســت، اما در اروپا این تاش ها بســیار 
مســتقیم تر و در قلب کمیســیون اروپا اتفاق می افتد. در 
تاریخ ۱۸ آوریل، بیش از  ۴۰ تن از رهبران کســب وکارهای 
رمزارزی، با امضای نوشــته ای به طور مستقیم از اتحادیه 
اروپــا تقاضــا کردند تــا از تــاش مســتمر و هــدف دار برای 
محدود کردن سامانه های مالی غیرمتمرکز دست بردارند.

اتحادیــه اروپــا نیــز بــا تمــام کشــورها و مناطــق اقتصادی 
خــود، از رونــد تــاش بــرای محدودســازی چنیــن 
سامانه هایی مستثنی نیست و در تاش است تا صنعت 
افسارگسیخته کریپتو را رام کند. بسیاری اتحادیه اروپا را 
در کنترل اکوسیستم رمزارزی پیشروتر از ایاالت متحده و 

انگلستان می دانند. 
نامه ارســالی در تاریخ ۱۸ آوریل تنها نمونه از این تاش ها 
نیست. در همین ماه آوریل نامه  دیگری نیز از سوی بیش 
از ۲۰ مدیر کسب وکارهای رمزارزی به اتحادیه اروپا ارسال 
شــد که با بازخــورد مثبتــی مواجه شــد. بیــش از ۲7 وزیر 
اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه این نامه را خواندند و در 
جلسه FATF که پس از آن برگزار شد، بحث قانون گذاری 
رمزارزها  تنها محدود به تاش برای کنترل پول شویی بود. 

  آینده مه آلود
بــا این حــال نبایــد این موفقیــت لحظــه ای به عنــوان یک 
پیروزی مهم شــمرده شود. ماه گذشــته اتحادیه اروپا رأی 
داد تا از تاش های جدید برای ردیابی رمزارزها به خصوص 
بیت کوین پشــتیبانی گســترده کند. تصویب ایــن رأی با 

جنجال های خاص خود در کمیسیون اروپا همراه بود و در 
خارج از فضای سیاسی نیز در میان بسیاری از صرافی های 

رمزارزی بازخوردی منفی داشت. 
یکی از این صرافی ها صرافی آمریکایی کوین بیس گلوبال 
بود که بــاور دارد پیاده ســازی منابــع و ابزار مــورد نیاز برای 
تحقق چنین هدفی می تواند به ورشکســتگی عموم آنها 
در اروپا منجر شــود. بــاور صرافی هایی ماننــد کوین بیس 
گلوبال این اســت که هر صرافی عاقلی کار نکردن در اروپا 
را به پیاده ســازی چنین قوانیــن زمین گیرکننده ای ترجیح 
خواهــد داد. به عبــارت دیگر، چنیــن قوانینــی در صورت 
اجرای کامل، اتحادیه اروپا و کشورهای آن  را به یک باتاق 

رمزارزی تبدیل خواهد کرد.

  نبرد برای اروپا 
تقای شرکت ها و اســتارتاپ های رمزارزی و قانون گذاران، 
بــدون شــک در هــر نقطــه دیگــری از دنیا بــا جدیــت و در 
سطح باالتری درگرفته است. برخی متخصصان صنعت 
رمزارزی تاش های شدید دولت های اروپایی را نیز از همین 

رو می بینند. 
یورگن استفانســن، آنالیزور شــرکت  رمزارزی ســاتوس در 
کشور هلند در این باره می گوید: »اروپا پیشروترین منطقه 
رمزارزی دنیاست. به همین دلیل بازخورد و تاش ها برای 
کنترل آن نیز به اندازه همان پیشــروی تشدید می شوند. 
شاید تنها کشــوری که در جهان در حوزه رمزارزی توانایی 
برابری با اروپا را دارد، روسیه باشد. چین، آمریکا و جنوب 
شرق آسیا همگی با فاصله از این دو منطقه عقب هستند. 
در واقع می توان نبرد امروز میان کسب وکارهای رمزارزی و 
قانون گذاران را به عنوان یک نمونه مناسب برای پیش بینی 
حوادث رگوالتوری در آمریکا و دیگر مناطق استفاده کرد.«
رهبــران کســب وکارها همچنیــن در اعتراض بــه تصویب 
رأی ماه گذشته کمیســیون اروپا، در نامه ای که توسط ۴۶ 
مدیر امضا شده، گفته اند که چنین قوانینی تمام دارندگان 
دارایی های دیجیتال را به خطر جدی می اندازد و ماهیت 
خصوصی این صنعت را که به واســطه آن اســتوار است، 

از بین خواهد برد.




