
5

بازی بورس با رمزارزها:احتمال ریزش بیشتر!

یک وی سی تخصصی
گفت وگو با جواد بهره، مدیرعامل مکس دیجیتال  که روی 

استارتاپ های حوزه رمزارز و بالکچین سرمایه گذاری می کند
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13

یک ساتوشی 
به چاپ هفتم رسید
نگاهی به یکی از پرفروش ترین کتاب های رمزارزی در ایران

چهره بد هفته؛ ماینرهای غیرقانونی
 که حکم قضایی گرفتند!

   عکس:  نسیم اعتمادی

20 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال دوم 
شــماره بیســتم 
یکــــم خــرداد
1 4 0 1
16  صفـــــحه
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امین زربخش، هم بنیان گذار 
کوین پالس از روند تحول در حوزه 

رمزارزها می گوید 

بازار دستخوش 
تغییر خواهد بود...

14 410

سقوط تِرا برگ برنده 
رگوالتورها می شود؟
رمزارز  بانک های مرکزی 

از همیشه به واقعیت 
نزدیک ترند!

رؤیافروش های 
خانه خراب کن!

پولدار شدن یک شبه 
بهترین طعمه

شاخ های اینستاگرام 

در بیت پین میت 
چه گذشت؟

پاسخ امیرحسین مردانی 
به پرتکرارترین سؤاالت 
کاربران صرافی بیت پین
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مراقب نیش مارهای 
سمی باشید!

افراد سودجو در فضای 
مه آلود رمزارز بیشتر 

فعال خواهند بود
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در مراحل اولیه 
بین 1.5تا 3میلیارد 
و برای پروژه های 
مراحل باالتر بین 5 
تا 10 میلیارد تومان 
سرمایه گذاری 
می کنیم 
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 کارنگ امروز به شــماره ۵۰ و رمزارز به 
شماره 2۰ رسید. این یعنی یک سال از 
آغاز انتشار این هفته نامه گذشت. یک سال، 
در دنیا، عمر زیادی برای یک نشریه نیست که 
بخواهیم در وصــف آن بگوییم، امــا در ایران با 
تعــداد زیــاد رســانه هایی کــه هــر ســال متولــد 
می شــوند و بــه یــک ســال نرســیده بــه انبــوه 
رســانه های مــرده می پیوندنــد، انتشــار یــک 
نشــریه به صورت منظم در یک سال می تواند 

نشانه خوبی باشد.

 مــا کارنگ را چند ســالی 
است که شروع کرده ایم؛ 
زمانــی کــه ایــده انتشــار یــک 
هفته نامــه را در ســر داشــتیم؛ 
گرچــه کارنــگ و رمــزارز امــروز بــا 
آنچه چند ســال پیش به آن فکر 
کرده بودیم، فاصله زیادی دارد و 
ایــده ناپختــه آن روزهــا طــی ایــن 
چند ســال پخته تر شــده و امروز 

تیمی حرفه ای تولید آن را در دست دارد.

 کارنگ و رمزارز برای ما بعد از راه اندازی 
یــک پایــگاه خبــری و یــک ماهنامــه 
تجربــه ای جدید و از جنســی متفــاوت بود. در 
پایگاه خبری با وجــود اینکه تعریف مــان از راه 
پرداخت یک رسانه تحلیلی بود، به روز بودن از 
اولویت هــای رســانه مان بــه حســاب می آمــد؛ 
اینکه بتوانیم در عین اینکه با دستگاه تحلیلی 
خودمان به موضوعات نگاه می کنیم، به روز هم 
باشیم، دغدغه ما بود. در ماهنامه اولویت اول 
ما نگاهی کامالً تحلیلی به موضوعات بود. این 
بــار در رســانه جدیــد بــا دوره زمانــی هفتگی با 
چالش جدیدی روبــه رو بودیم. صادقانه ما جز 
اینکــه تجربــه نوشــتن در رســانه هفتگــی را 

داشــتیم، تجربــه مدیریــت یــک هفته نامــه را 
نداشتیم.

 کســانی که تجربه رسانه چاپی دارند، 
به خوبی می دانند که سخت ترین دوره 
انتشــار نشــریات دوره هفتگــی اســت، حتــی 
ســخت تر از روزنامه. چالشی که رضا جمیلی، 
سردبیر کارنگ و المیرا حسینی، دبیر تحریریه 
آن به خوبــی از پســش برآمدنــد و وجودشــان 
آرامشی برای ماست. همکارانی که از بیرون از 
بدنه راه پرداخت به ما پیوستند و ما را از بالیی 
کــه بســیاری از تیم هــای موفــق دچــارش 

می شوند، نجات دادند.

 همیشه تیم های رســانه ای را می دیدم 
که سال ها با ثبات مدیران اصلی شان به 
کار خود ادامه می دهند، مخاطبــان و طرفداران 
خــود را دارنــد، امــا دچــار آفــت گروه اندیشــی 
هستند. طرز نگاهی همیشگی در این رسانه ها 
جریان دارد کــه به نگاه اصلی آن تبدیل شــده و 
آن قدر قوی می شود که تاب تحمل هر شیوه نگاه 
دیگری را نــدارد. کارنــگ اولین تجربه ســاختن 
چیزی از صفر در مجموعه رسانه ای راه پرداخت 
بــود کــه تیمــی خــارج از بدنــه راه پرداخــت 
مســئولیتش را بــر عهــده گرفــت و ســبب ورود 
اندیشه ای جدید به مجموعه راه پرداخت بود. 
گرچه تیم کارنگ و رمزارز تیمی کوچک اســت، 
اما طــی همیــن یک ســال عالوه بــر اثــری که در 
اکوسیستم اقتصاد نوآوری کشور داشت، تأثیر 
غیر قابل انکاری بر شیوه نگاه ما در مجموعه راه 
پرداخت نیز گذاشته است؛ تأثیری که امیدوارم 
پس از کارنگ و رمزارز با خلق محصوالت جدید 
در راه پرداخــت و پیوســتن تیم هــای حرفــه ای 
جدید همچنان ادامه داشــته باشد و به تکامل 

این مجموعه کمک کند.

INTROسرآغاز

50شماره  از کارنگ و 20 شماره از رمزارز گذشت

برای یک سالگی با شما بودن

افراد سودجو در فضای مه آلود رمزارز بیشتر فعال خواهند بود

مراقب نیش مارهای سمی باشید!

تحليل
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انتشارات
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دارایــی دیجیتــال مفهــوم ســاده ای نیســت و ابعــاد 
اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و حقوقــی 
ناشــناخته ای دارد. مبهم بودن آینده دارایی دیجیتال را 
نبایــد دلیلی برای حــذف آن در نظر گرفــت. برخی تصور 
می کنند ابهام بهانه مناســبی برای محدود کردن است. 
در مدل ذهنی ما خطا کردن مجاز است و زمانی که آینده 
روشن نیست، خطا کردن تنها راهی است که می توانیم 
سره را از ناســره تشــخیص دهیم. هیچ برهان و منطقی 
نمی توانــد آینــده مبهــم دارایــی دیجیتــال را روش کند و 

تنها چیــزی که آینــده را شــفاف می کنــد، فرا 
رســیدن خود آینده اســت؛ بنابراین از منظر 
مــا دارایی دیجیتــال نه خیر مطلق اســت، نه 
شــر مطلق. بلکه فرصتی اســت با فرصت ها 
و تهدیدهــای خــودش. قاعدتــاً عقــل ســلیم 
بــه مــا حکــم می کنــد فرصت هــا را بیشــینه 
کنیم و تهدیدها را کمینه، اما در واقعیت این 
دســتاوردی اســت که از راهی پرچالش عبور 
می کنــد. مفهــوم ســرمایه گذاری همین جــا 
معنا پیدا می کند. شــرکت ها، کسب وکارها، 

اســتارتاپ ها و وی ســی ها و فرشــته های ســرمایه گذار و 
خیلی های دیگر مفاهیمی در پاســخ به این دنیای مبهم 
هســتند. ابهام چیزی نیســت که بــا دســتور و آیین نامه 

بتوان آن را رفع کرد. 
قاعدتــاً ابهــام فرصــت مناســبی بــرای سوءاســتفاده و 
کالهبرداری هم هست. طبیعی اســت که افراد سودجو 
در فضای مه آلود بیشتر فعال شــوند. برخی مردم ساده 
و از همه جــا بی خبــر را فریــب می دهنــد و بــا تبلیغــات 
ســعی می کنند دارایی هــای بــی ارزش را ارزشــمند جلوه 
دهنــد و از این نمــد کالهی بــرای خود ببافنــد. برخی هم 
تــالش می کننــد نشــان دهنــد کــه واســطه بیــن دولت و 
ملت هستند و از کاهش سرمایه اجتماعی به نفع خود 
سوءاســتفاده کنند. به عبارتــی همان گونه کــه برخی در 
شــبکه های اجتماعــی مشــغول سرکیســه کردن مــردم 
هســتند، برخی هم با جــا زدن خــود به عنوان واســطه با 
نهادهــای امنیتــی و تصمیم ســاز و تصمیم گیــر از تزلزل 

برخی کسب وکارها سوءاستفاده می کنند. 
واقعیت این اســت که با وجود همه نقدها و انتقادهایی 

که به تنظیم گری در ســاختار سیاســی ایــران داریم، ولی 
بایــد اعتــراف کنیم که هیچ کســب وکار ســالمی نیســت 
که در ایران فعالیت کند، ولــی نتواند با تنظیم گران حوزه 
خود ارتبــاط برقرار کنــد. بگذاریــد کمی دقیق تــر بگویم. 
مواردی مثل مالیات و بیمــه را بگذاریم کنار. چالش های 
مشترکی وجود دارد و راه حل ها هم مشخص است، ولی 
علی  ایحال مسائل آن حوزه به سادگی قابل حل نیست. 
در همــان حوزه هــا هــم کارچاق  کن هایــی وجــود دارنــد. 
ولی مســائل حوزه های بیمه و مالیات مشــخص اســت. 
حوزه های ناشناخته ای که ممکن است نظم 
عمومــی جامعــه را به هــم بزنند و مشــکالت 
امنیتی ایجــاد کنند، قاعدتاً توجــه نهادهای 
ناظر را برمی انگیزند و کســب وکارهای ســالم 
و شــفاف هــم ماننــد همــه جــای جهــان در 
چهارچوب قانــون ارتباط مســتمری دارند تا 
پاسخگوی دغدغه ها باشــند. در تمام جهان 
در حوزه هــای مرتبــط بــا دارایــی دیجیتــال و 
به طور خــاص صرافی هــای رمــزارز، نهادهای 
گوناگون به صورت عمومی دغدغه های خود را 
اعالم کرده اند و در جلسات خصوصی ارتباط مستمری 
بــا فعــاالن و کســب وکارها دارنــد. تدویــن مقــررات برای 
حوزه های جدید و حتی به رســمیت شــناختن آنها یک 
فرایند تدریجی اســت که باید به مرور و با رفع دغدغه ها 
انجام شــود. هرگز نمی تــوان از طریق راه هــای میان بر و با 
شوآف زمینه به رسمیت شناخته شدن یک حوزه جدید 
را فراهم کرد.  همه کســب وکارهای شناخته شــده ایرانی 
در حوزه دارایی های دیجیتال تا همین امروز با بسیاری از 
ارگان ها و نهادها و تنظیم گران جلسات مکرر داشته اند 
و همه ما خوب می دانیم که ابعاد موضوعات و دغدغه ها 
چقدر پیچیده است و قاعدتاً در محیط های نمایشگاهی 
نمی توان این دغدغه را پاســخ داد. مردم ایران هم بسیار 
بیشــتر از آن چیــزی کــه برخــی تصــور می کننــد، بــا این 
فناوری ها آشنا شــد ه اند و هر فعالیتی در زمینه رمزارزها 

باید با هدف روشن و شفافی انجام شود.
مهم تریــن چالــش امــروز رمزارزهــا در ایــران در ســمت 
عمــوم مــردم، توســعه ســواد مالــی اســت و در ســمت 
کســب وکارها تدویــن مدل هــای مطلــوب تنظیم گــری و 

مینا والی
 مدیرمسئول

@mina_vali

رضا قربانی

@mediamanager_ir

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســــــــالاول
ه ر ــــــــما شـ
چهــلونهـــم
بیســتوپنــج
اردیـــــبهشت
۱ ۴ ۰ ۰
۱ 6 +۱ 6 +۱ 6
صـــــفحــــه
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وویــــــژهنامه
نمایشگاهکتـاب
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12
درباره »اسنیکر الندری« که تمرکز خود را روی کفش های کتانی گذاشته است

گشت و گذار در یک 
صنعت 79 میلیارد دالری

2 14 10

پستکس از 
محصوالت جدید 
خود رونمایی کرد

در گفت وگو با بابک 
عقیلی نسب عنوان شد

هوش مصنوعی
از تخیل 
تا واقعیت

نگاهی به تاریخچه یک 
فناوری در حال رشد

کلینیکی متفاوت 
برای روان درمانی 

هیجان مدار
گفت و گو با 

سمیرا سادات رسولی

سلبریتیجان 
توکنسوراختبلیغنکن!

16

رگوالتور فین تک دست از درآمدزایی بردارد!
5

گفت و گو با بهناز آریا ، مدیرعامل گروه شرکت های کهکشان؛ او 
معتقد است با وجود حساسیت های ژئوپلتیک ایران، آن گونه که 

شایسته است، به موضوع امنیت اطالعات توجه نمی شود

نوآوری در نشر 
شاید وقتی دیگر

 ویژه نامه سی وسومین 
نمایشگاه بین المللی کتاب

امنیت پشت 
درهای بسته!

عکس:حامدکریمزاده

8

4

در صفحات ویژه این
 رویداد، ببینید 

و بخوانید

در اینوتکس
 یازدهم

چه 
گذشت؟

I N T E R V I E W

10

مانعی 
به نام 
مجوز
گفت و گو با فهیمه فرهمند

 که در آموزشگاه 
زبان انگلیسی خود
 به دنبال روش های
 نوین و منحصربه فرد
 آموزشی است

پادروشاپ؛ یک فروشگاه ساز متصل به اینستاگرام
12

پویا پیرحسینلو  و کیوان جامه بزرگ در گفت وگوهایی صریح 
و بی پرده به نقدها و اتهام ها علیه ابر آروان پاسخ دادند

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســـــــالدوم
ه ر ــــــــما شـ
چهلوششــــم
چهارماردیبهشت
1 4 0 1
16+16صفـحه
۳0هــزارتومان
همــــــــراهبا
ضمیمــهرمزارز

8

گفت و گو با سعید ناسوتی 
مدیرعامل پیشرو پست

نمره لجستیک 
ایران حداکثر 

13K است! A R A N G
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توسعه تاریخی 
بازارها

سیر تحول و فراز 
و فرود  روابط بین 

تاجر و تولیدکننده 

14

سال 
سرنوشت

مسیر کسب وکارهای 
خوب  و کسب وکارهای  بد 

از هم جدا می شود؟

3

2

کسب وکارها 
و مراوده دوسر 
باخت با دولت

درسی از  یک قرارداد
 600 میلیون دالری

2

چرا سیبل 
شدند؟

A N A LY S I S

از این جیب به آن 
جیب نکرده ایم 

سرمایه گذاری مان 
واقعی است

لیدر بازار بودن و دغدغه 
اجتماعی داشتن

 دلیل هجمه هاست

متن
و حاشیه 

رویداد
 سوار ابرها

اهمیت نهادهایی مانند اتحادیه 
کسب وکارهای مجازی

 در اقتصاد ایران چیست؟

A N A LY S I S

2

انتشارات راه پرداخت 
در نمایشگاه کتاب
در غرفه 20 راهرو 16 
منتظر شماییم

دو شقه شدن اتحادیه: واکاوی دالیل و عواقب آن
4

آبانک ادعای نئوبانک بودن ندارد

گفت و گو با آرش بابایی، مدیرعامل »ارتباط فردا« 
از نقش آفرینی در اکوسیستم بانکی کشور تا 
سرمایه گذاری روی قسطا، اتاقک، پابال و دراو

در 
مسیر 

رشد

12

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســـــــالدوم
ه ر ــــــــما شـ
چهلوهشتـــم
هجدهــــــــم
اردیـــــبهشت
1 4 0 1
16+16صفـحه
۳0هــزارتومان
همــــــــراهبا
ضمیمــهرمزارز

10

گفت و گو با سارا سقایی 
که تالش کرده از تکنیک 

متفاوتی برای رنگ آمیزی 
محصوالت سرامیکی اش 

استفاده کند

 سرامیک سازی

K با تکنیک ساگار A R A N G
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لطفاً به 
دانش بنیان و 
دانش بنیان ها 
رحم کنید...

2

 زیست بوم 
نوآوری آمریکا  

در مسیر 
سراشیبی

14

فضای رقابت 
و نوآوری 

مطالبه گری  
می خواهد

12

آرمندهی - رحیمیان 
دست به یقه شدن 
کافه بازار و مایکت 

وسط توییتر!  

مدیران ارشد دو کسب وکار اندرویدی کشور یکدیگر را
 به دروغ گویی، تقلب و کالهبرداری متهم کرده اند

I N T E R V I E W ANALYSIS

خطر نابودی 
نهادهای 

صنفی بخش 
خصوصی

2

ANALYSIS

عکس:حامدکریمزاده

14 16

امشب گودبای  
پارتی جعفره
 وقت غبارروبی 

مودم های دایال آپ

امپراتوری 
تجاری 

یک ستاره 
بسکتبال

بیمه 
مرکزی 
رودرروی  
آنالین های 
این صنعت 
قرار گرفت

گرانی 
اینترنت؛ 

یک شوک 
تازه به 

زیست بوم 
نوآوری 

4

باند نوآوری

گفت و گو با اکبر قنبرپور ، مدیرعامل منطقه 
ویژه اقتصادی پیام که در اکوسیستم نوآوری  
در حال تبدیل شدن به یک فضای تأثیرگذار 
»آپ« با و کلیدی است

دستوری 
تعجب برانگیز  
از انجام فعالیت 
در حوزه بیمه 
منع شد

در مذمت 
تصمیم هایی که 

بدون همراهی 
کسب وکارهای 

واقعی گرفته 
می شود 

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســـــــالدوم
ه ر ــــــــما شـ
پنجم چهــلو
هشتم بیـستو
فروردین1401
16+16صفـحه
۳0هــزارتومان
همــــــــراهبا
ضمیمــهرمزارز

12

با وجود مخالفت های آشکار و نهان جف 
بزوس با تشکیل اتحادیه کارگری

 باالخره یک اتحادیه کارگری ایجاد شد

  نبرد با جالوت

 1/6 تریلیون
K دالری! A R A N G
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3

 شنیده ها حاکی از آن است که با وجود به تعویق افتادن انتخابات، فرصتی برای ثبت نام مجدد کاندیداها وجود ندارد 

بزنگاه تاریخی اتحادیه کسب وکارهای مجازی 

در انتظار  
جهش
 لجستیک
گفت و گو با بابک 
عقیلی نسب، مدیرعامل 
و هم بنیان گذار پستکس 

بازیافت 
خاطرات

معز نیکبخش تهرانی 
خالق برند نیکسا، از 

داستان کسب و کارش 
می گوید که بر اساس 

ثبت خاطره با چینی های 
شکسته شکل گرفته است

10

12

مسابقه 
دستمزد برای 
جذب نیروی 

متخصص

برند کارفرمايی
E M P L O Y E R 

B R A N D

 طنز
H U M O R

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

23

ساالنهدرایران5میلیاردبستهارسالمیشود!

3

2 2

ایجاد کارگروه 
تخصصی فین تک 

در بانک مرکزی
نشست رئیس کل بانک 
مرکزی با فعاالن فین تک

اقتصاد 
آفرینشگران و عصر 

جدید اینترنت

حرف ها و نشست های دو 
کاندیدای اصلی  در هفته 

گذشته   این انتخابات 
را وارد فاز تازه ای کرد

A N A LY S I S

7

همنشینی
 بــــانـک
 و سرمایه گذاری
امینآقاجانی،مدیربازاریابی
توسعهکسبوکاربانکینو،از
راهاندازییکسرویسجدیددر
پلتفرمبانکینومیگوید

12

گفتن از برند 
کارفرمایی کافی 

نیست
آنچه  برند کارفرمایی 
یک سازمان را می سازد

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســـــــالدوم
ه ر ــــــــما شـ
چهلوهفتــــم
زدهم یــــــــا
یبهشــت د ر ا
1 4 0 1
16+16صفـحه
۳0هــزارتومان
همــــــــراهبا
ضمیمــهرمزارز

10

گفت و گو با 
نیلوفر عیدی زاده

تویزه:
ازآبادان
Kتااصفهان A R A N G
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تنور انتخابات 
اتحادیه داغ تر شد

   عکس:  نسیم اعتمادی

6

خالقانه ترین کمپین تبلیغاتی نوروز؛ بود و نبود اسنپ!

8

 موتیف هایی از فرش
روی قاب های برنجی

در سال 2021 وی سی ها 9/7 میلیارد دالر
 در حوزه تحویل سریع کاال پول ریختند 

2

2 12 14

امکان 
کاهش سقف 

5 میلیاردتومانی  
مالیات  بعید 

نیست!

فقط یک درصد!
سهم دانش بنیان ها از صادرات کشور

3

خرده فروشی؛ 
سوار بر جریان 

نوآوری
 دربارهکسبوکار
»ِشِکلبرینوی«

اوکراین چگونه 
تک شاخ فناوری 
شرق اروپا شد؟
نگاهی به اکوسیستم 

نوآوری اوکراین

گفت و گو با سارا هوشیار
صاحب برند زیوا 

A N A LY S I S

4

مه هـــفــتهنــا
اقتصادنــوآوری
ســــــــالدوم
ه ر ــــــــما شـ
ر چهــا و چهل
یکم و بیـــست
فروردیــن1401
16+16صفـحه
۳0هــزارتومان
هبا ا همــــــــر
ضمیمــهرمزارز

8

گفت و گو با محمد 
اتابکی، هم بنیان گذار 

سامانه مدیریت ناوگان 
هوش مصنوعی آپتایم

 چه کنیم قافیه 
Kرا نبازیم A R A N G
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تعویق یا 
برگزاری؟ 

بیشتر فعاالن اکوسیستم آنالین ایران به فرایند 
ثبت نام ها و زمان بندی برگزاری انتخابات اتحادیه 

کسب وکارهای مجازی نقدهای جدی دارند

در یک رویداد کالب هاوسی چهره های صنفی و کسب وکاری 
نظرات خود را درباره عملکرد دوره اول و بایدهای برگزاری 

انتخابات دوره دوم این اتحادیه مطرح کردند

تقویت شفافیت 
و پرهیز  از محفل گرایی

لجستيک
L O G I S T I C

10



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 20
1 خـــــــــــــرداد 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

3

حوزه رمزارزها حوزه ای است که هنوز قانون گذار موضع 
روشنی در خصوص به رسمیت شناختن یا به رسمیت 
نشــناختن آن نگرفتــه و به اصطالح در یــک وضعیت 
خاکستری به سر می برد. همین وضعیت خاکستری، 
متأسفانه به بهانه های مختلف منشــاء سوءاستفاده 
سودجویان از فضا می شود که اغلب هم مدعی هستند 

سعی دارند رگوالتور و فعاالن را به یکدیگر 
جهت ایجاد گفتمان متصل کنند و برای 
جذب فعاالن به این ادعای دروغین، اغلب 
به شکلی پیچیده و غیرشفاف، سعی در 
متصل نشان دادن خودشان به نهادهای 
خاص می کنند و بعد از جلب نظر فعاالن، 

بساط کاسبی خود را فراهم می کنند.
جدید تریــن نمونــه این اتفــاق، رویــدادی 
اســت کــه قــرار اســت روزهــای نخســت 
خردادماه ۱۴۰۱ در حوزه رمزارز برگزار شود 
و جدایی از ادعای باطل »اولین« بودنش 

کــه ده هــا رویــداد پیشــین را نادیــده گرفتــه و جــدای از 
ادعای باطــل »بین المللــی« بودنش که حتــی یک نام 
بین المللی هم در هیچ کجای آن دیده نمی شود، ادعای 
دروغین حمایت از مجلس شورای اسالمی و قوه قضائیه 
دستاویزهایی است که تحت آن سعی دارند بازیگران 
این صنعت را برای پرداخت هزینه های چند ده میلیون 
و چند صد میلیونی ترغیــب کنند. اینکــه برخی برای 

رویدادی هزینه های چند صد میلیونی دریافت کنند، 
هیچ محل اشــکال نیســت، اما اینکه از نــام نهادهای 
عمومــی و حاکمیتــی سوءاســتفاده کننــد و اعتبــار و 
آبروی ایــن نهادهــا را به حــراج بگذارند، محل اشــکال 
اســت! این کاســبان که کسب وکارشــان فقط برگزاری 
رویداد اســت، نه دغدغه رمــزارز دارند، نــه دغدغه رفع 
دغدغه هــای اکوسیســتم رمــزارزی دارنــد و نه 
کمترین ســابقه فعالیتــی در این حــوزه. اینان 
فقــط رویدادبرگزارکن هایــی هســتند کــه یک 
روز در حــوزه کار و یــک روز در حوزه کشــاورزی 
و پس فــردا در حــوزه دارو و پســان فردا در حوزه 
آبیاری گیاهان دریایی رویداد برگزار می کنند و 
این روزها هم بوی کباب رمزارزی به مشام شان 
خورده و با هــر دروغ و دغلی و با سوءاســتفاده 
از لوگوی هر نهاد و ســازمانی، سعی در گرفتن 

سهمی از این کباب دارند!
کم نبودند و نیستند کاسبانی که سعی کردند از 
فضای خاکستری رمزارزها سوءاستفاده کنند و فعاالن 
این صنعت را بدوشند! از همین رو بر تک تک بازیگران 
این صنعت و فعاالنش، واجب است دست همکاری و 
یاری هر کسی را که برای توسعه و رسمیت شناختن این 
صنعت قدم برمی دارد، به گرمی بفشــارند، ولی در این 
میان، مراقب کاســبانی که فعاالن ایــن صنعت را فقط 

شبیه کباب می بینند، باشند.

دروغگویی در روز روشن به اکوسیستم رمزارزی ایران 
و سوءاستفاده از نام نهادهای حاکمیتی

کاسبان وضعیت خاکستری!

تحليل
A N A L Y S I S

 رمــزارز؛ هفته نامه اکوسیســتم بالکچیــن و رمــزارز ایران

محصولــیازگــروهرســانهایراهپرداخت

اشتراک هفته نامه کارنگ و رمزارز را از فروشگاه اینترنتی انتشارات  راه پرداخت   بخرید

w a y 2 p a y . s h o p

POINT OF VIEWزاویه دید

درسی برای زیست بوم 
رمزارزی از محکوم شدن 

چند متخلف
چهره بد هفته؛ 

ماینرهای غیرقانونی 
که حکم قضایی گرفتند!

 در هفتــه ای که گذشــت، تصویر 
یک حکم قضایی در شــبکه های 
اجتماعی دست به دســت شــد که نشــان 
مــی داد دادگاه بــرای یک شــرکت متخلف 
حوزه ماینینگ احکام سنگینی صادر کرده 
است. شرکتی که حتی نامش را از روی یکی 
از شرکت های معتبر این حوزه کپی کرده و 
نام و نشان مدیرانش نشــان می دهد از آن 
دســت پروژه هایــی اســت که صرفــاً تالش 
دارند با سوءاســتفاده از مفهــوم و روال کار 
اســتخراج، پولی به جیــب بزننــد و آورده و 
نتیجه شان برای اکوسیستم رمزارز کشور 

جز بدنامی نیست.

 در حکــم دادگاه 
تصریــح شــده که 
اول این شــرکت بــرق را برای 
مصارف دیگری با تعرفه ای 
ارزان تر دریافــت کرده و بعد 
آن را صرف استخراج رمزارز 
کــرده اســت. چنــد اتهــام و 
جــرم دیگر هــم در کنــار این 
جرم اصلی بــرای متخلفان 

این پرونده آورده شده بود که همگی نشان 
از آن دارد که وقتی در اکوسیستمی عده ای 
فریاد »آی دزد... آی دزد« برمی آورند باید به 
آنها مشــکوک شــد و دقیق نگریســت که 
کدام گوشه در حال تخلفی بزرگ هستند. 
وقتی نام و نشــان متخلفــان این پرونــده را 
ردگیــری می کنید، می بینید آنهــا از همان 
قماش »لشــکر تلگرامــی اتهام زننــدگان« 
هســتند که برای هرکســی که کســب وکار  
واقعــی و شناســنامه دار در حــوزه رمــزارز و 
بالکچیــن دارد، یا پرونده ســازی توییتری و 
تلگرامی می کنند یا اتهام هایی بی اســاس 
می زنند که هدفی جز تخریب و از میدان به 

در کردن فعاالن واقعی این فضا ندارند.

حکــم  درس هــای   
استخراج کنندگان متخلف هفته 
گذشته برای زیست بوم رمزارزی شاید این 
باشد که همیشه در کنار آنها که راستین به 
راهی واقعی و پرزحمت اما مستمر هستند، 
باقی بمانند و با طناب پوسیده پرونده سازان 
داخلی و خارجی به تــه چاه نفرت پراکنی و 
تخریب نروند. این متاع کمیاب این روزهای 
اکوسیستم کسب وکارهای رمزارزی است!

رسول قربانی 
سردبیر راه پرداخت

@rasoulghorbani

 هشدار: بازار رمزارزها یک بازار پرریسک و 
قانون گذاری نشده است. بازاری که ممکن است به 

دلیل نوسانات آن همه سرمایه خود را در آن از دست 
بدهید. توصیه می کنیم قبل از هرگونه فعالیت در آن 

مطمئن شوید اطالعات کافی درباره آن را دارید.

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

ارتباط مســتمر بــا نهادهــای مرتبط. مــردم رســانه هایی 
ماننــد صداوســیما را کمتــر دنبــال می کنند و ایــن روزها 
بیشــتر در معــرض محتواهــای بعضــاً ســمی کانال های 
تلگرامی و اینستاگرامی هستند. پس الزم است پویشی 
ملــی بــرای توســعه ســواد مالــی مــردم داشــته باشــیم. 
حجــم روبه گســترش فعالیت های مهندســی اجتماعی 
و کالهبرداری هایــی که می شــود، صرفاً با توســعه ســواد 
کاهش می یابد و حتی معرفــی مورد به مورد کالهبرداران 
هم فایده ای ندارد. امروز یک نفر را معرفی می کنیم؛ فردا 
که ۱۰ نفر جایش سبز شدند، چه کار می خواهیم بکنیم؟ 
این مهــم بــه همراهــی و حمایت همــه اکوسیســتم نیاز 
دارد. از آن سو، کسب وکارهای فعال باید به دور از هیاهو 
و در آرامــش مســائل تنظیم گری را بررســی کننــد و برای 
دغدغه های تنظیم گران پاســخ مناســب داشــته باشند. 
ما چاره ای نداریم جز اینکه به ادبیات مشــترک برسیم. 
تجربه مــن تا امروز نشــان داده که بر خــالف آنچه تصور 
می شــود، تنظیم گران در ایــران آماده تعامــل و گفت وگو 
هستند. گواه این ادعای من رشد کسب وکارهای صرافی 
رمزارز در ایران است. خوشبختانه با درایت و هوشمندی 
برخی افراد، امروز کســب وکارهای ارزشــمندی در کشور 
شــکل گرفته اند که نقش مهمی در توســعه اکوسیستم 
دارایی دیجیتال ایران بازی می کنند. این راه آسان نیست 
و هر روز ابعاد آن پیچیده تر می شود و تعامل باید هر روز 
و به صورت پیوســته انجام شــود؛ بنابراین در این مســیر 
آنهایــی که هیاهــو می کننــد و مدعــی ارتباط بــا مقامات 
می شــوند، نه تنهــا دروغ می گوینــد و هیــچ چــاره ای برای 
انبوه مســائل ندارند، بلکه به مرور خودشــان به معضل 

تبدیل می شوند.
مراقب نیش مارهای سمی باشید.
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آموزش
E D U C A T I O N

آیا اقتصاد شماره 1
 اروپا به دنبال رگوالسیون 

معتدل تر است؟

ساز مخالف آلمان
با گســترش فراگیر انگیز ه های اتحادیه 
اروپــا و مقامات ارشــد آن در بروکســل، 
نگرانی های عموم سرمایه داران رمزارزی 
در اتحادیه اروپا از همیشه باالتر است. 
با این حال با اخباری مانند رسمی شدن 
فعالیت هــای بایننــس در فرانســه کــه 
دو هفتــه پیــش اعالم شــد و حــاال خبر 
اعالم سیاســت های مالیاتــی جمهوری 
فدرال آلمان در خصوص رمزارزها،  عدم 
اطمینان از مسیر پیش روی رگوالسیون 
در اتحادیــه اروپــا و البتــه تضــاد ایــن 
مسیر با مســیر برخی از قدرتمندترین 
کشــورهای ایــن اتحادیــه دوبــاره ایجاد 

شده است. 
وزارت اقتصــاد فــدرال آلمان دســت به 
انتشــار یــک ســند 2۴ صفحــه ای زده 
که در آن به تعریــف دقیق فعالیت های 
مختلــف رمــزارزی ماننــد ماینینــگ، 
اســتیکینگ، ایــردراپ و البتــه خــود 
بالکچیــن اقــدام کــرده اســت. البتــه 
همــه ایــن تعــارف در قالــب پس زمینــه 
گســترده تر نقــش آنهــا در سیســتم 
مالیاتــی ایــن کشــور اســت. تعاریــف 
استفاده شــده و قوانیــن آمــده در ایــن 
ســند از حاال در هــر ۱۶ ایالــت آلمان به 
اجــرا درخواهند آمــد. اما آنچه شــایان 
توجه اســت، سیاســت مالیاتــی دولت 
این کشور در خصوص تمام درآمد های 
رمــزارزی اســت. بــر اســاس تعاریــف 
مذکور در این سند،  هر درآمد رمزارزی، 
صرف نظــر از شــیوه به دســت آمدن آن 
تنها یک ســال مشــمول مالیات است 
و در صورت گذشــتن یک سال از خرید 
آن دیگر مشمول مالیات نخواهد بود. 

با توجه به اینکه اولین بیانیه مستقیم 
آلمان در خصوص رمزارزها در ساختار 
مالیاتــی ایــن کشــور اســت، بســیاری 
امیدوارنــد سیاســت نــرم بزرگ تریــن 
اقتصاد اتحادیه اروپا، زمینه ساز تعدیل 
کلــی رونــد پرخاش گونــه کلــی اتحادیه 

اروپا در آینده باشد.

NEWSخبر

 قمار بر سر رؤیاها؛ این شــاید خالصه آن چیزی 
است که امروز در صفحات اینستاگرامی برخی 
سلبریتی ها و اینفلوئنسرها در حال رخ دادن است. همین 
چند وقت پیش بود که ملیکا شریفی نیا در استوری های 
خود یک کوین ناشناخته و ابداعی را تبلیغ کرد. قبل از او 
هم چندین بازیگر و ورزشکار دیگر همین رویه را در پیش 
گرفتــه بودنــد. شــعار همــه ایــن صفحــات کــه برخــی 
سلبریتی ها سرگرم تبلیغ آن هستند، هم یک چیز است؛ 
»با ما پولدار شوید«. در این گزارش پدیده مانور تبلیغاتی 
»شاخ های اینستاگرام« در حوزه کریپتوکارنسی را بررسی 

کردیم و به راه و روش آنها در »پول سازی« پرداختیم.

 »یه پسر ایرانی که تحریم جلوشو نگرفت و رشد 
کــرد و رشــد داد«؛ ایــن جملــه ای اســت کــه 
»bitbod« بر ســردر صفحه اینســتاگرامش زده و با یک 
میلیــون دنبال کننده یکــی از پرمخاطب تریــن صفحات 
اینســتاگرامی در حوزه کریپتوکارنســی اســت.البته این 
پسر ایرانی یک شعار دیگر هم دارد: »یک woas واقعی«. 
او برای نشــان دادن واقعی بــودن خود از چهره هــای واقعاً 
واقعی هم کمک می گیــرد. همین چند وقت پیش ملیکا 
شریفی نیا، بازیگر طی یک رشته استوری با حضور در کنار 
این فرد اعالم کرد سرمایه گذاری های خود را به دست این 
فرد ســپرده و بسیار هم ســود کرده اســت. حاال اینکه آیا 
واقعاً شــریفی نیا ســود کرده یا نه، اطالعاتی در خصوص 
تعرفه هــای تبلیــغ اینســتاگرام مشــخص می کنــد. طبق 
پیگیری هــای راه پرداخــت، کــف قیمتــی گذاشــتن یــک 
اســتوری تبلیغاتــی در صفحــات پرمخاطــب، بــاالی ۳۰ 
میلیون تومان برآورد می شــود و اگر مورد تبلیغ یک مورد 
پرریســک مانند کوین باشــد، رقم تعرفه بــه قیمت هایی 
بسیار بیشتر از این می  رسد. با توجه به این قیمت و تعداد 
استوری های تبلیغاتی توسط این بازیگر برای بیت بد، این 
عدد باالی یک میلیارد تومان تخمین زده می  شــود؛ برای 
حــدود ۸ تا ۱۰ اســتوری 2۴ســاعته و تبلیغ بــه خرید یک 

کوین با سرنوشت نامعلوم و تاریک.

 اما صفحه »bitbod« را که چرخ می زنی، کمتر 
چیز واقعی می  بینی. در یک پســت این صفحه 
اعالم کرده بیت بُد بهترین فرصت برای زنان افغان است؛ 
چراکه زنان افغان اجازه داشــتن هیچ دارایی را مستقل از 
پدر و همسر و برادر خود ندارند و فقط با خرید این بیت بد 
می توانند دارایی برای خود داشــته باشــند. اما اگر قانون 
افغانستان را حتی زیر سایه طالبان هم جست وجو کنیم، 
متوجه می شویم به لحاظ قانونی منع مالکیت برای زنان 
وجود ندارد و منعی اگر باشد، منع عرفی است. حاال زنی 
که درگیــر این منــع عرفــی اســت، پــول و دارایــی خودش 

احتماالً دست خودش نیست که حاال بخواهد با آن طال 
بخرد یا کویــن ابداعی ایــن صفحــه را. اما به هرحــال این 
صفحه ترجیــح می دهد بــه جای بیــان واقعیــت، از خود 
قهرمان مدافع حقوق زنان بسازد و از زنان افغان قربانیانی 

که فقط او می تواند نجات شان دهد.

 نمونه های دیگر از چنین صفحاتی در اینستاگرام 
و دیگر شبکه هایی مانند تلگرام کم نیست؛ برخی 
خودشــان کوینــی خلــق کــرده و آن را می فروشــند، برخی 
ســیگنال خریدوفــروش عرضــه می کننــد و برخــی پــول 
می گیرند و آموزش می دهند. صفحاتی کــه دارندگان آن 
زندگــی از خــود در آن نشــان می دهنــد کــه اتومبیل های 
میلیــاردی زیــر پایشــان اســت و در خانه هــای ویالیــی 
استخردار زندگی می کنند؛ از شمال تهران تا استانبول و 
دبی. آنها با عرضه تصویر چنین زندگی و دعوت به خرید 
کوین های ابداعی شــان، نوید داشــتن چنیــن زندگی را به 

دنبال کننده هایشان می دهند.

 شــروع فراینــد کســب درآمــد چنیــن صفحاتی 
عموماً با معرفی یک کوین آغاز می  شود و البته با 
خلق کوین ادعا می کنند که تا چه حد تخصص و تبحر در 
دنیــای کریپتوکارنســی دارنــد. طبــق اطالعاتــی کــه راه 
پرداخت از کارشناســان حوزه کریپتوکارنسی گرفته، این 
افراد برای خلق یک کوین  فقط الزم است بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ 
دالر خرج  کننــد.کاوه مشــتاق، فعــال حــوزه بالکچین در 
توضیح پدیده رشد قارچ گونه صفحات پیش بینی قیمت 
کریپتو و فروش آن توضیح می دهد: »درست است که هر 
روز شاهد چنین پدیده هایی هستیم و قانونی برای مقابله 
با آن وجود ندارد، اما اخالق که از بین نرفته است، می توان 
در این زمینه هرگونه بی اخالقــی را که به آن برمی خوریم، 
اعالم کنیم. متأسفانه در کشــور ما قوانین مناسبی برای 
جلوگیری از این مشکالت نداریم. در دنیا قوانینی وجود 
دارد مبنــی بــر اینکــه هــر فــردی اگــر ســایر افــراد را بــه 
سرمایه گذاری چیزی تشویق کند، باید کامالً شفاف کند 
که آیا برای خود او آن دارایی نفع شخصی دارد یا خیر. از 
آن طرف مبلغان نیز باید پاسخگو باشند. اما در قانون، ما 
چنین چیزی نداریم، فقط در قوانین مربوط به بورس گفته 
شده شرکت های مشــاور ســرمایه گذاری می توانند برای 

تبلیغ و تشویق به خرید یک سهام صحبت کنند.«

 او ادامه می دهد: »در بازار رمزارز ها متأسفانه باید 
هر کسی که وارد آن می شــود، با چشم تردید به 
همه چیز بنگــرد و اصل را بــر بی اعتمادی بگــذارد. یعنی 
اصل را باید بر این بگذاریم که این پروژه ها مشکل دارند و 
باید خودشــان را اثبات کنند.«مشــتاق با اشــاره بــه ورود 

برخی ســلبریتی ها بــه این جریــان تبلیغاتی غیرشــفاف 
می گویــد: »پیشــنهادم بــه چهره هــای شناخته شــده  و 
ســلبریتی ها ایــن اســت کــه اگــر قانــون هــم یقــه آنهــا را 
نمی گیــرد، به هرحــال روزی کاربران یقــه آنهــا را خواهند 
گرفــت. بــه همیــن دلیــل در انتخــاب آنچــه تبلیغــش را 
می کنند، باید دقت کننــد و فقط به  خاطر پول بیشــتر با 
ســرمایه مردم بازی نکنند. اگر می خواهنــد تبلیغاتی در 
حوزه رمزارز انجام دهند، حتماً از رمزارز اطمینان کسب 
کننــد و نظــر مشــاوران و متخصصانــی را که منافع شــان 

درگیر نیست، جویا شوند.«

 مشتاق بعد از توصیف و توصیه به کاربران، وارد 
بحــث در مــورد ســازوکار ایــن صفحــات شــده و 
توضیــح می دهــد: »مــا یکســری اینفلوئنســر داریــم که 
مشخصاً خودشان در حوزه رمزارز کار می کنند.  اینها دو 
دسته هستند؛ برخی آموزش درست می دهند و عده ای 
پروژه های مشکل دار را تبلیغ و شروع به شانتاژ می کنند. 
حســاب ایــن دو دســته را بایــد جــدا کــرد، اما متأســفانه 
اکثریت اینفلوئنسر های اینستاگرامی کریپتو از نوع دوم 

هستند.«

 به گفته مشتاق برای شناخت این دسته باید به 
چنــد ســیگنال توجــه کــرد؛ اگــر کســی کانــال 
سیگنال فروشی دارد، بااحتیاط باید نسبت به آن برخورد 
کرد؛ چراکه از این طریــق می توان کار هــای پامپ و دامپ 
انجام داد. نکته بعد اینکه وقتی یک فرد پروژه ای را تأیید 
می کنــد، بعداً هــم درباره سرنوشــت آن مســئولیت پذیر 
باشــد؛ بنابراین مهم اســت که ببینیــم قبالً راجــع به چه 

چیزهایی صحبت کرده است.

 مشتاق ادامه می دهد: »توصیه اکیدم این است 
کــه دنبــال اینکــه خیلــی ســریع پولــدار شــوند، 
نباشند. یک ضرب المثل انگلیسی است که می گوید، هر 
چیزی که خیلی خوب به نظر برســد، یک مشکلی در آن 
وجــود دارد. بایــد بدانیــم بــازار کریپتو بســیار وحشــی و 
ســنگین اســت. خریدوفــروش در آن یــک کار تمام وقت 
اســت. بنابراین بهتر اســت تازه واردان در این بازار با یک 
رمزارز شناخته شده شروع کنند، مانند بیت کوین. اگر هم 
می خواهنــد بیشــتر خریدوفــروش کننــد، از مشــاوران 
حرفــه ای مشــورت بگیرنــد، نــه اینکــه هرکــس تعــداد 
فالوورهای باالیی داشــت، به نظرشــان متخصص بیاید. 
بچه هــای باســواد کامیونیتــی را پیــدا کنند کــه حاضرند 

رایگان جواب مردم را بدهند.«

متن کامل این گزارش را در سایت راه پرداخت بخوانید

در این روزهای پرتالطم اقتصادی 
سودای پولدار شدن یک شبه بهترین 
طعمه شاخ های اینستاگرام برای به 
دام انداختن کاربران است...

رؤیافروش های 
خانه خراب کن!
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بیل گیتس به بازار کریپتو 
خوش بین نیست

بیل گیتس: من هیچ 
رمزارزی ندارم

 بیــل گیتــس، از بنیان گــذاران 
مایکروســافت و چهارمیــن فــرد 
ثروتمنــد جهــان، می گویــد روی رمزارزهــا 
ســرمایه گذاری نمی کنــد و هیــچ رمــزارزی 
ندارد. بر اساس گفته های بیل گیتس، این 
فرد ثروتمنــد دوســت دارد روی چیزهایی 
سرمایه گذاری کند که خروجی ارزشمندی 
داشته باشند. گیتس معتقد است ارزش 
رمزارزها بر اساس تصمیمات افراد تغییر 
می کند. ارزش کریپتو معادل تصمیم افراد 
است. یعنی هر چقدر افراد بخواهند برای 
کریپتــو هزینــه کننــد، ارزش کریپتــو هــم 

همان قدر است.

 بــه همیــن علــت گیتــس روی 
رمزارزها سرمایه گذاری نمی کند و 
نمی خواهــد باعــث بزرگ تــر شــدن ایــن 
جامعه شود. جالب است که این گفته های 
گیتس با سقوط بازار کریپتو مصادف شده 
اســت. قیمت بیت کوین در ماه می به زیر 
۳۰ هزار دالر رسید و کارشناسان معتقدند 

کمتر هم خواهد شد.

 گیتس قبالً هم نسبت به ارزهای 
دیجیتال ابراز مخالفت کرده بود. 
او به کسانی که وارد بازار کریپتو می شوند و 
در آن سرمایه گذاری می کنند، هشدار داده 
بود. او گفته بود که نسبت به خرید ارزهای 
دیجیتال محتاط باشید، به ویژه افرادی که 
پول شان از ایالن ماسک، بنیان گذار تسال 

و اسپیس ایکس کمتر است.

 گیتس می گوید: »من فکر می کنم 
این  همه هیجــان و اشــتیاق برای 
خرید کریپتــو به خاطر داشــتن پــول زیاد 
نیست. اتفاقاً به نظر من کســانی که پول 
زیادی ندارنــد و نمی توانند پولی پس انداز 
کنند، این گونه شیفته کریپتو هستند. به 
نظر من اگر به اندازه ایالن ماســک پولدار 
نیســتید، بهتر اســت فقط تماشــاگر این 
بــازی باشــید. چــون مــن بــه بیت کویــن 

خوش بین نیستم.«

 عــالوه بــر ایــن گیتــس در مــورد 
تأثیرات مخرب محیط زیســتی 
کریپتو هم انتقاد کرده و می گوید: »کریپتو 
ســهم بزرگــی از انــرژی جهــان را مصــرف 
می کند. جالب است بدانید که سهم برق 
مصرفی از اســتخراج ارزهای دیجیتال در 

سال 2۰2۱، نیم درصد بود.«

به دنبــال ریــزش روز گذشــته بــازار جهانــی ســهام، 
بســیاری از ارزهــای دیجیتــال هم با کاهــش قیمت 
مواجه شدند. برخی از کارشناسان انتظار دارند در 
ادامه از فشــار فروش موجود در بازار ســهام کاسته 
شــده و فرصتی برای بازیابی قیمت ها فراهم شــود؛ 
اتفاقی کــه می توانــد در کوتاه مــدت به نفــع ارزهای 

دیجیتال باشد. 
بیت کوین در طول 2۴ ســاعت گذشــته ســه درصد 
از ارزش خود را از دســت داده و این در حالی اســت 
کــه برآینــد تغییــرات قیمــت بــرای هفــت روز اخیر 
تقریباً صفر است؛ یعنی بیت کوین در حال حاضر 
و با وجود نوســانات مقطعی، با همان قیمت هفت 
روز پیــش معامله می شــود. گفتنی اســت عملکرد 
روز گذشــته بســیاری از آلت کوین هــا ضعیف تــر از 

بیت کوین بوده است. 
برای مثال، ســوالنا در ایــن مدت حــدود پنج درصد 
از ارزش خــود را از دســت داده و آواالنــچ هــم بــا 

کاهشــی چهاردرصــدی مواجــه شــده اســت. روند 
قیمــت بیت کویــن در هفتــه گذشــته تقریبــاً ثابت 
بود و تحلیل هــای تکنیکال نشــان می دهنــد که در 
هفته آینده نیز احتمــاالً روند آن خنثــی یا تا حدی 
نزولــی خواهــد بــود. بــه نظــر می رســد نزدیک ترین 
دیجیتــال  ارز  ایــن  روی  پیــش   حمایت هــای 
محدوده هــای 2۵.۰۰۰ و 27.۰۰۰ دالر باشــد. 
بیت کوین همچنان با قیمتی پایین تر از بازه نوسانی 
یک ســاله خود در حرکت اســت. ایــن ارز دیجیتال 
ممکن است در قیمت های 2۵.۰۰۰ و 27.۰۰۰ دالر 
با حمایت خریداران مواجه شود، اما احتمال اینکه 
بیشتر از این هم سقوط کند، وجود دارد. بیت کوین 
در زمان نگارش این مطلب، بــا قیمت 29.۳۰۰ دالر 
معامله می شود و نسبت به یک روز گذشته حدود 
سه درصد کاهش یافته است. گفتنی است برآیند 
تغییرات قیمت این ارز دیجیتال در هفته گذشــته 
تقریبــاً صفــر بــوده و رونــد اخیــر آن نشــان دهنده 

شــرایط متالطم بازار و بی جهت بودن مسیر قیمت 
است.

کاردانــو توانســت در محــدوده ۰.۵۰ دالر حمایــت 
کســب کند و ســپس بخش کوچکی از ریزش اخیر 
خــود را جبــران کــرد و بــه بــاالی ســطح ۰.۵۳2 دالر 
رســیده و در محدوده ۰.۵ دالر با یک مقاومت قوی 
روبه روســت. حمایــت بی ان بــی )BNB( در محدوده 
2۸۸ دالر مورد آزمایش قرار گرفت و از پس حمایت 
برآمــد. بدیــن ترتیــب قیمــت اکنــون بــا مقاومتــی 
در محــدوده ۳۱2 دالر روبه روســت کــه در صــورت 
شکسته شدن این مقاومت، برای شکستن مقاومت 
۳2۰ دالری گام خواهد برداشــت. قیمت ســوالنا به 
باالی ۵۰ دالر بازگشــت، امــا در محــدوده ۵۵ دالر با 
یک مقاومت کلیدی روبه رو شده و در حال حاضر با 
قیمتی در حدود ۵2 دالر معامله می شود. در صورت 
شکسته شــدن مقاومت ۵۵ دالری، پتانســیل رشد 

قیمت تا ۶۰ دالر نیز وجود دارد.

تحلیل هفتگی بازار رمزارزها نشان می دهد هنوز امید قدرتمندی به بازگشت قیمت ها وجود ندارد 

احتمال ریزش بیشتر!

روند ارزش بازار رمزارزها در هفته گذشته روند ارزش بازار آلت کوین ها در هفته گذشته روند تغییرات سلطه بیت کوین در هفته گذشته
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رگوالتوری
R E G U L A T O R Y

خالصه ای از یک بحث اینستاگرامی درباره 
چالش ها و آینده بازار رمزارزها

دنیای مالی جای 
نگاه صفر و یک نیست

 رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین تک سازمان 
نصر تهران و محمدابراهیم سماوی، کارشناس 
بازار سرمایه در یک الیو اینســتاگرامی در صدای بورس 
به بررسی بازار رمزارز ها، چالش ها و آینده آن پرداختند. 
به گفته قربانی بازار رمزارز ها این روز ها در تالطم به سر 
می برد و این تالطم ها بسیاری از سرمایه گذاران این حوزه 
را نگران کــرده، امــا مهم این اســت که فعــاالن این حوزه 
به خصوص تازه واردان بدانند که این بازار هم مانند سایر 
بازارها و چه بسا شدیدتر، ریسک های زیادی دارد. او در 
پاسخ به اینکه چرا همزمان با افت بازار تعداد کوین ها در 
حال افزایش اســت، توضیح داد: »همیشــه یک تأخیر 
زمانی بین رشــد قیمت ها و تعداد رمزارز هــا وجود دارد. 
مهم ترین بحث اقبال عمومی است و اگر امروز ما شاهد 
افزایــش و تنوع کوین ها هســتیم، این توســعه ماحصل 
رشدی است که رمزارز ها طی این چند سال داشته اند. 
البتــه در ایــن بیــن شــت کوین ها هــم ســر برآورده اند که 
نمی توان آنها را دارایی های رمزنگاری شده دانست.« او 
ادامه داد: »۱۰ رمزارز برتر طی این ســال ها تغییر کرده و 
این نشــان می دهد ایــن بــازار نوظهور اســت. پشــتوانه 
رمزارز ها در واقع صرفاً یک چشم انداز است. نکته ای که 

وجود دارد، ارزش بازار اســت. 
بــرای مــا رمزارز هایــی مهــم 
هستند که از لحاظ ارزش بازار 
جــزء ۵۰ مــورد اول باشــند. 
به هرحال بازار رمزارز ها را باید 
به عنوان بــازاری نوظهــور نگاه 
کنیــم کــه تالطم هــای زیــادی 
دارد. همزمــان بــا رشــد های 
عجیب وغریب، ریزش های آن 

نیز عجیب و غریب است.«

 قربانــی بــا توصیــه به 
ســرمایه گذاران خــرد 

مبنی بر اینکه اگر می خواهند ســرمایه ای بــرای ورود به 
بازار رمزارز ها تخصیص دهند، ســرمایه بسیار کوچک 
باشــد، عنوان کــرد: »دربــاره بیت کوین ســؤال پرســیده 
می شــود که پشــتوانه اش چیســت. برای پاســخ بــه این 
سؤال باید بپرسیم پشتوانه پول های فیات چیست. دالر 

آمریکا، یــوان، یورو و حتــی ریال چه پشــتوانه ای دارند؟ 
تنها پشــتوانه این اســت که اعتماد به آن وجود داشــته 
باشــد. در خصــوص رمزارز هــا هــم مهم تریــن پشــتوانه 
اعتمــاد عمومــی اســت. پشــتوانه بیت کوین شــبکه ای 

است که حول آن شکل گرفته است.« 

 او اضافــه کــرد: »بیت کویــن از اول ادعــا کرد که 
می خواهد سیستم پرداخت بین المللی باشد. 
ایــن ایده هنــوز موفــق نشــده، امــا کســانی کــه به عنوان 
سرمایه گذاری به آن نگاه می کنند،  امیدوار هستند این 
کویــن در آینده ابــزار پرداخــت بین المللی خواهد شــد. 
اساساً بیت کوین با هدف سرمایه گذاری نبوده و خیلی ها 
معتقدند در آینده رمزارز ها در مبادالت پولی اســتفاده 

خواهند شد.«

 قربانــی با اشــاره بــه نشســت رئیــس کل بانک 
مرکزی با فعاالن حوزه فین تک عنوان کرد: »دو 
هفته پیــش آخرین جلســه صالح آبادی با کارشناســان 
برگزار و در این جلسه عنوان شد که پروژه رمزریال بانک 
مرکــزی در حــال راه انــدازی اســت. شــرکت خدمــات 
انفورماتیک که بازوی فناوری 
بانک مرکزی اســت، مســئول 
پیاده ســازی این پروژه اســت، 
امــا ســؤاالتی وجــود دارد کــه 
هنوز پاسخ داده نشده است. 
گفته شده پشــتوانه رمزریال، 
اســکناس و سکه اســت و این 
رمزپــول در مبــادالت روزمــره 

قابلیت مبادله دارد.« 
 او ادامــه داد: »اگــر هــدف 
جمــع آوری  مرکــزی  بانــک 
اسکناس و ســکه باشد، کمتر 
از یک  درصد نقدینگی کشور 
اســکناس و ســکه اســت؛ بنابرایــن حجــم خیلــی کمــی 
اســت. ضمن اینکه موضوعاتی مثل تعریف یک واحد 
پول جدید، به مصوبه مجلس نیــاز دارد، پس اگر واحد 
پــول جدیدی نیســت، دقیقــاً ارزشــی که خلــق می کند، 

چیست؟«

 به گفته قربانی در آینده نزدیک CBDCها نقش 
مهمــی در اقتصــاد جهــان ایفــا می کننــد و 
می تواننــد به عنــوان ضربه گیــر عمــل کننــد. همچنیــن 
قربانی معتقد است این باور که رمزارز ها مقررات ناپذیر 
هســتند، باور غلطی اســت و اکنون در همه جــای دنیا و 
حتی صرافی بایننس که خارج از آمریکاســت، شــدیداً 

تحت تأثیر مقررات آمریکا فعالیت می کنند.

 محمدابراهیم سماوی نیز در خصوص وضعیت 
فعلی بــازار رمزارز هــا توضیح داد: »ما همیشــه 
عادت داریم موضوع را صفر و یکی نگاه کنیم، در صورتی 
که دنیای مالی این طــور نیســت. ارزش در جریان آینده 
تولید می شود؛ بنابراین اگر کسی مفهوم کلی رمزارز ها را 
درک کرده باشد، آن را با اوراق ســهام مقایسه نمی کند. 
سیســتم های بالکچیــن و نرم افــزاری و ویژگی هــای آن 
متفاوت است، اما چرا مقبولیت پیدا کرده است؟ چون 
ارزش افزوده  خلق کرده اســت. بنابراین پشتوانه رمزارز، 

ارزش افزوده ای است که در آینده خلق می کند.« 

 او ادامــه داد: »کشــور های گوناگــون در زمینــه 
رمزارز سیاست های مختلفی دارند. به جز چین 
سایر کشور های شرقی آن را پذیرفته اند، برخی کشور ها 
هم رمزارز را ممنوع اعالم کــرده و بانک های مرکزی اکثر 
قریب به اتفاق کشــور ها مانند اروپا و مــا، هنوز تصمیم 

قطعی در خصوص رمزارز ها نگرفته اند.« 

 ســماوی با بیان اینکه اگر تاریخچــه رمزارز ها را 
نگاه کنیم، تالطم های این چنینی وجود داشته، 
گفت: »اکنون این بازار شناخته شده و بانک های مرکزی 
می خواهند به پشتوانه خودشان وارد این عرصه شوند. 
این اتفاق می تواند جایگاه رمزارز ها را نیز تغییر بدهد.«

 به گفته سماوی ضروری است که هرچه زودتر 
حــوزه رمزارز ها در ایــران با مقــررات تنظیم گری 
همراه شود تا اعتماد به صرافی های داخلی باالتر رفته و 
صرافی ها نیز توان فعالیت بیشــتری داشته باشند، اما 
ایــن اتفــاق مشــروط به ایــن اســت کــه رگوالتــور امنیت 

دارایی های مردم در این حوزه را تضمین کند.

 ارزش در جریان 
آینده تولید می شود؛ 

بنابراین اگر کسی 
مفهوم کلی رمزارز ها را 
درک کرده باشد، آن را 
با اوراق سهام مقایسه 

نمی کند

 کاربران ایرانی مراقب 
سرمایه هایشان باشند

هشدار پلیس 
فتا درباره صرافی 

کوینکس
ایــن روزها هشــدارهایی دربــاره فعالیت 
صرافــی کوینکــس کــه بــه نظر می رســد 
بازار کاربــران ایرانی را هدف گــذاری کرده، 
در جامعه رمزارزی ایران بیشتر و بیشتر 
می شود؛ صرافی ای که معلوم نیست چه 
کسانی پشت آن هستند، اما مشخص 
است می خواهد از عدم امکان دسترسی 
ایرانی هــا بــه پلتفرم هــای خارجــی، برای 
خــود یــک بــازار بــزرگ از کاربــران ایرانی 

ایجاد کند.
اما بــه نظر می رســد بــا هشــدارهایی که 
فعاالن رمزارزی می دهند، حضور در این 
صرافی ریسکی بیشــتر از حضور در هر 
پلتفرم دیگری برای کاربران ایرانی داشته 
باشــد. در آخرین مورد از این هشــدارها 
سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی 
و اجتماعی پلیس فتا اعالم کرده است: 
»شرکت های بازار رمزارزها ممکن است 
هر لحظه به بهانه وجود تحریم ها دارایی 

و سرمایه شما را مسدود کنند.«
سرهنگ رامین پاشــایی گفت: »یکی از 
شــرکت های ســرمایه گذاری کــه ایرانیان 
زیادی در آن ســرمایه گذاری کرده و کیف 
پــول ایجــاد کرده انــد، شــرکت صرافــی 
کوینکس است. اپلیکیشن این شرکت 
به دلیل یکسری مشکالت فنی و امنیتی 
از گوگل پلی حذف شــده، اما ســایت آن 
همچنان وجود دارد. این شرکت ها ممکن 
است هر لحظه به بهانه وجود تحریم ها 

دارایی و سرمایه شما را مسدود کنند.«
بــه گفتــه معــاون فرهنگــی و اجتماعــی 
پلیس فتا، بازار رمزارز ها هنوز در کشــور 
مــا قوانیــن مشــخصی نــدارد و بســیار 
ریســک پذیر است. شاید ســود سرشار 
کوتاه مدتــی از ایــن بــازار ببریــد، ولــی 
مراجعه کننــدگان زیــادی بــه پلیــس فتا 
می آیند که چند میلیارد متضرر شده اند.

او گفت: »بــه خاطر تبلیغاتی کــه وجود 
دارد، بســیاری از افراد جذب 
بازار رمزارزها می شوند، 
ولــی اطالعــات کافی 
و قانونــی ندارنــد. 
بنابراین تمام سرمایه 
خود را به این بازار ها 

وارد نکنید.«

REPORTگزارش
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B U S I N E S S

کوین پــالس که گروهــی متشــکل از متخصصــان حوزه 
بالکچین و رمزارزهاســت، فعالیت خود را از سال ۱۳9۸ 
شروع و بر حوزه تحلیل بازار و تحقیق و بررسی پروژه ها 
و فناوری هــای نویــن در حــوزه بالکچیــن متمرکز اســت. 
امین زربخش یکــی از بنیان گــذاران این کســب وکار در 
کنــار علــی ذاکــری اســت. زربخــش در گفت وگویــی در 
پاسخ به این سؤال که آینده حوزه رمزارزها و بازار آن را در 
کشور چگونه می بینید، این طور پاسخ می دهد: »فارغ از 
بحث های کوتاه مدت که عوامل مختلفی بر آن تأثیرگذار 
اســت، بیت کوین و به طور کلی بــازار رمزارزها، تقریباً به 
همه ثابت کرده که در ابتدای مســیر پیشــرفت خودش 
قــرار دارد. اینکــه کل حجم بــازار رمزارزهای امــروز تنها 
حدود ۱۵ تا 2۰ درصد بازار طال و چیزی نزدیک به نصف 
حجم بــازار شــرکت اپــل اســت، نکتــه امیدوارکننده ای 
است. پیش بینی شرایط فعلی کوتاه مدت بازار، به دلیل 

نکات مختلف تکنیکال، خبرهای ضدونقیض از روسیه، 
چین و آمریــکا، به عنــوان چند قــدرت بــزرگ اقتصادی 
جهــان و مــواردی نظیر اینها، بســیار دشــوار اســت، اما 
به عنوان یک اصل و توصیه کلی می تــوان تأکید کرد که 
در چنین شرایطی، تکیه  بر پروژه های جذاب و آینده دار 

بالکچینی، راه نجاتی برای سرمایه گذاران است.«

 چرا آینده رمزارزها روشن است
به عقیده زربخش، در بلندمدت به نظر می رســد آینده 
بســیار روشــنی در انتظــار این بــازار مالــی خواهــد بود: 
»حرکت سریع کشورها به ســمت قانون گذاری، اگرچه 
شــوک های اولیه ای را ایجــاد خواهد کرد، امــا در نهایت 
زمینه ســاز ورود بازیگران بزرگ به این بازار خواهد شــد 
که اتفاق بسیار مثبتی است. در ســال 2۰2۰ نیز شاهد 
بودیم که بــا ورود تنها چند نهاد بــزرگ و چندین بانک، 
چــه رشــدهایی در بــازار اتفــاق افتــاد. ادامه ایــن اتفاق، 
بــه پذیــرش همگانــی و شــناخت رمزارزهــا و پروژه هــای 
بال کچینــی، به عنــوان یــک کالس دارایی، بســیار کمک 
خواهد کرد. از ســویی دیگر، طــی حدود دو ســال آینده 
هالوینگ بعــدی بیت کویــن را خواهیم داشــت که خود 
عامــل مهمــی در کاهــش عرضــه و افزایــش ارزش بازار 

خواهد بود.« 
با توجه بــه صحبت های زربخــش روند بلندمــدت بازار 
رمزارزهــا متأثــر از مــواردی همچــون قانون گذاری هــای 
حاکمیتی، ورود بازیگران نهادی، پذیــرش عام رمزارزها 
و پروژه هــای بالکچینی در میــان جوامع ســرمایه گذاری 
و هالوینگ هــای آتــی بیت کویــن خواهــد بــود. او 
صحبت هایش را این گونه ادامه می دهد: »در رابطه 
با سمت وسوی بازار می توان گفت طی یکی، 
دو ســال آینــده شــاهد »کارا« شــدن بــازار 
رمزارزها و یک غربال عمده در تغییر رویه 
ســرمایه گذاران این بازار خواهیم بود. در 
چند سال اخیر، عمده تمرکز خریداران 
در بــازار رمزارزها »رشــدمحور« بوده و 
اغلــب به دنبــال بیشــترین بازدهــی، 
فارغ از بنیاد و ارزش پروژه ها بودند 
و بــه وعده هــای آتــی پروژه هــا دل 
می بســتند. همیــن امــر موجــب 
شــد که کوین هایی مانند دوج، 
شــیبا و الــون رشــدهای دور از 
انتظــاری را تجربــه کننــد، امــا 
این بــازی به زودی دســتخوش 
تغییر خواهد شد. طی یکی، دو 
ســال پیش رو، شــاهد تغییــر رویه 
در انتخــاب ســرمایه گذاران و حرکــت 
آنها از رمزارزهای »رشــدمحور« به ســمت 
رمزارزهــای »ارزش محــور« خواهیــم بــود. بــه 

عبارتی معیار اصلی تصمیم گیری سرمایه گذاران، بنیاد 
پروژه ها، جریان نقدینگــی )Cash flow( و پارامترهایی 

مانند Network Effect پروژه ها خواهد شد.«

 ارزش محــور و جریــان ســرمایه گذاری در 
رمزارزها

زربخش به عنوان مثالــی از رمزارزهای »ارزش محور« به 
Maker یا Helium اشاره می کند و می گوید: »هر دو این 
موارد دارای پلتفرم فعال و عملیاتی هســتند، یوزربیس 
قابل  توجهــی را تشــکیل داده انــد و تعداد کاربران شــان 
رو به افزایش اســت و توانســته اند برای ســرمایه گذاران 
و مالکان توکن ها جریــان درآمدی ایجــاد کنند. طبیعی 
است با ورود سیل نقدینگی مؤسسات و نهادهای مالی 
سنتی، چنین  پروژه هایی بیشترین شانس را برای جذب 
ســرمایه دارنــد. توانایی جذب ســرمایه های تــازه وارد به 
فضای کریپتو، توسط پروژه های »ارزش محور«، موجب 

موفقیت دوچندان این پروژه ها می شود.«
به عقیــده او، در کشــور ما نیــز طبیعتــاً نقــش نهادها و 
رگوالتور برای بهره برداری هرچه بیشتر از این فضا بسیار 
حیاتی است: »به نظر می رسد در سال پیش رو نهادهای 
فعال در کشور باید بر حوزه آموزش و تعمیق دانش مردم 
در ایــن حــوزه و رگوالتور نیــز باید بــه  سرعت بخشــیدن 
تعیین چهارچوب فعالیت نهادها تمرکز کنند. با توجه 
به اینکه بازار رمزارزها مسیر خود را طی خواهد کرد، هر 
قــدر نهادهای فعــال و رگوالتور بــه این دو هــدف نزدیک 
شــوند، وضعیت رمزارزهــا در کشــور به طــور فزاینده ای 

بهتر خواهد شد.«
زربخش درباره مهم ترین برنامه های کوین پالس در سال 
۱۴۰۱ نیــز صحبــت می کند و این طــور توضیــح می دهد: 
»کوین پالس از تعدادی نخبه حوزه رمزارزها و بالکچین 
تشکیل شــده اســت. خروجی این تیم کیفیت کارشان 
 MATIC، را نشــان می دهــد. روزی کــه پروژه هایی نظیــر
SAND، MANA و... در کوین پــالس معرفــی و بررســی 
می شــدند، هیچ اثری از آنها در فضای مجازی فارسی یا 
حتی بین المللی نمی دیدید. این موضوع نشــان دهنده 
تجربــه و تیزبینی ایــن تیم اســت. همیــن حاال نیــز این 
تیم همچنان در حال گســترش است و ســعی می کنیم 
بهترین هــای این حــوزه را بــرای همــکاری دعــوت کنیم. 
نوع این همکاری ها ممکن اســت برای هر فرد یا گروهی 
متفــاوت باشــد، ولــی مــا بســیار مشــتاق ایجــاد روابــط 
همــکاری این چنینــی، به خصــوص بــا افــراد مســتعد 
در حــوزه بالکچیــن و رمزارزهــا هســتیم. در خصــوص 
برنامه هــای ســال آینــده، طبیعتــاً به دنبــال گســترش 
خدمات و مخاطبان خود هستیم و همان طور که گفتم، 
اســتراتژی مــا مبتنــی بــر توســعه همکاری هــا با افــراد و 
شــرکت های فعال در این حوزه، به منظــور ارائه خدمات 

مکمل مانند خدمات مشاوره است.«

بازار دستخوش 
تغییر خواهد بود...

امین زربخش، هم بنیان گذار کوین پالس از روند تحول در حوزه رمزارزها می گوید

NEWSخبر

سرویس جدید اف تی ایکس
صرافــــــی غیــــــرمتــــمـــــــــــرکز 
اف تی ایکــس اعــالم کــرده یــک پلتفرم 
جدیــد معامالتــی بــا کارمــزد صفــر 
راه انــدازی خواهد کرد که بــه کاربرانش 
برای معامله ســهام صندوق هــا، رمزارز 

و ان اف تی کمک خواهد کرد.

امید به رقبای اتریوم
بسیاری از تحلیلگران می گویند 
در صــورت احیــای بازارها رقبــای اتریوم 
همچــون ســوالنا و پولــکادات احتمــاالً 

عملکرد بهتری خواهند داشت.

انتقال به دنیای وب 3
»ونســا گرلــت« کــه از مدیران 
ارشــد بنیــاد و پــروژه رمــزارز آوه بــود، 
به تازگی به صندوق سرمایه گذاری اگلی 
کــه در حــوزه وب ۳ فعالیــت می کنــد، 

پیوسته است.

برای زنان
بنیان گــذار گــروه موســیقی 
روســی و پرحاشــیه پوســی رایت اعــالم 
کــرده یــک پلتفــرم وب ۳ بــرای زنــان 
راه اندازی خواهد کرد که امکان فعالیت 
اجتماعی بیشتری به آنها خواهد داد. 
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کسبوکار
B U S I N E S S

می خواهیم وی سی تخصصی 
حوزه بالکچین باشیم

گفت وگو با جواد بهره، جنرال پارتنر 
هلدینگ مکس  و مدیرعامل 

مکس دیجیتال
جواد بهره سفر کاری خود را از آپادانا سرام شروع کرد. او پس 
از پنج ســال فعالیت به عنوان مدیر برنامه ریزی این شرکت، 
راهی استرالیا شد. او در استرالیا در شرکت EDSICO به عنوان 
مشاور مدیریتی فعالیت می کرد. بازگشت او به ایران مصادف 
بــا شــکل گیری هلدینــگ مکــس بــود. بهره کــه همیشــه از 
فناوری های جدید و بالکچین لذت می برد، اکنون بنیان گذار و 
مدیرعامل مکس دیجیتال است. او می گوید مکس دیجیتال 
می خواهد به یک خانه نوآوری بالکچین تبدیل شود و عالوه 
بر سرمایه گذاری، پروژه هایی را نیز در دل خود راه اندازی کند.

در گفت وگوی این هفته رمزارز با بهره به موضوعاتی از قبیل 
رگوالتــوری، اکوسیســتم بالکچینی ایــران، کســب وکارهای 
بالکچینی و آمــوزش در مورد ایــن فضا پرداختیــم. در ادامه 

نظرات بهره را در مورد مسائل مطرح شده می خوانیم.

 بــرای شــروع اول خــود را معرفــی کنیــد و 
بگویید چه شد که به فضای کسب وکار وارد شدید؟

سفر کاری من از سال ۱۳۸۸ شروع شد و در آن سال در شرکت 
آپادانا سرام به عنوان مدیر برنامه ریزی مشغول به کار شدم. 
آپادانا در آن زمان یکی از بزرگ ترین تولیدکننده های کاشی و 
سرامیک در خاورمیانه و سومین در دنیا بود. تیم ما در آپادانا 
ســرام، ســومین تیم در کشــور بود کــه نرم افــزار SAPرا پیاده 
می کرد. به تبع آن من وارد دنیای SAP و مشــاوره مدیریت و 

business processing engineering شدم. 

SAP بزرگ ترین شرکت تولیدکننده نر م افزار در دنیا و یکی از 
معروف ترین شرکت های آی تی در آلمان است. ما در آپادانا 

سرام، SAP را پیاده کردیم.
بعــد از پنــج ســال مــن بــه اســترالیا رفتــم و در آنجــا در 
 یــک شــرکت بــه نــام EDSICO کار کــردم. کار مــن در

 EDSICO managing consulting بــود. در یکــی از 
بزرگ تریــن پروژه های ملی اســترالیا به نام مترو ســیدنی کار 

پیاده سازی SAP را انجام دادیم.
برگشت من به ایران مصادف با شکل گیری هلدینگ مکس 
بود و به واسطه آشنایی و دوستی با مدیران مکس، در اینجا 

مشغول به کار شدم.

 در مورد مکس دیجیتال و مأموریت اصلی 
آن صحبت کنید.

مــا در مکس بــه ســرمایه گذاری در حــوزه رمــزارز و بالکچین 
عالقه مند بودیم. پیشــینه من در زمینه نرم افزار بود، ولی از 
فناوری بالکچین بسیار لذت می بردم. دلیل به وجود آمدن 
مکس دیجیتــال این بــود کــه روش هــای ســرمایه گذاری در 
بالکچین متفاوت اســت و اگر مکس می خواســت روی این 
حوزه سرمایه گذاری کند، می بایست روش های متفاوتی را در 
پیش می گرفت. سرعت فضای بالکچین و دسترسی به آن 
خیلی بیشتر است، به همین علت ساختار سرمایه گذاری 

در آن هم فرق دارد. 

I N T E R V I E W

همه آنچه می خواهید درباره یک دنیای جدید اما مبهم بدانید

متاورس با حمایت صرافی مزدکس منتشر شد
 انتشــارات راه پرداخــت به تازگی کتاب 
دنیــای  بــر  مقدمــه ای  »متــاورس؛ 
شگفت انگیز متاورس« نوشته »جان راسل« را با 
ترجمه کمیل علی تقوی منتشر و راهی بازار کتاب 
کرده است. این اولین کتاب متاورسی راه پرداخت 
است، اما این تازه اول کار است و هنوز پرسش ها 
و بحث های فراوانــی در مورد کیفیــت این فضا، 
هویت و تأثیر تجارب متاورسی بر زندگی افراد و 
جوامع مطــرح اســت. در آینــده نه چنــدان دور، 
شاهد کتاب های بیشتر و ریزتر در این مباحث از 
این انتشــارات خواهیم بــود. گفتنی اســت این 
کتاب با حمایت صرافی مزدکس، در ۱۱۱ صفحه 

منتشر شده است.

بــرای  متــاورس  عبــارت  هرچنــد   
نخســتین بار در رمــان »ســقوط برف« 
نیل استفنسن به کار رفت، اما در سال 2۰2۱ و 
بعد از اقدام جســورانه مارک زاکربــرگ، خالق و 
سرمایه گذار فیس بوک بود که نام متاورس بر سر 
زبان ها افتاد. امروز در هر گوشه وکناری حرف از 
فراجهانــی اســت کــه بناســت تجربــه آنالیــن، 
پیوســته  و بی ســابقه را بــرای کاربــر رقــم بزنــد. 
هرچنــد نشــان ایــن ایــده را می تــوان در 
پیشــامتاورس هایی نظیــر »زندگــی دوم« یــا 
»روبلوکس« دید، اما سازندگان و سرمایه گذاران 
متاورس مدعی هستند که این تجربه ای فراتر از 
تجارب پیشینی شبیه است. جان راسل در این 
گیــرودار به درســتی نیــاز و اشــتیاق مخاطب را 
تشخیص داده و در کتاب کم حجم و مختصر و 
مفیدی با عنوان »متاورس« با پرتوافکنی هایی 
ساده فهم که پیرامون این فراجهان را می شکند 
و دیــدی نســبتاً خــوب بــرای مخاطــب ایجــاد 
می کند. راسل اطالعات خوبی درباره چیستی 
متاورس، ویژگی ها و نحوه سرمایه گذاری در آن 
ارائه می دهد. همچنیــن، در بخش های پایانی 
کتاب پنج نمونه از پروژه های رمــزارزی موفق در 

متاورس را معرفی می کند.

 محمــد قاســمی، مدیرعامــل صرافــی 
رمــزارز مزدکــس، در بخش هایــی از 
یادداشــت خود بر این کتاب نوشته است: »اگر 
بخواهم متاورس را توصیف کنم، باید به محیطی 
مجازی اشــاره کنم کــه می تــوان در آن تجربه ای 
حقیقی داشــت. از تجربه امکانــات، جزئیات و 
معاشــرت های یک زندگی روزمره ســاده تا بازی، 
تجارت و کسب درآمد از آن را تصور کنید، آن هم 
بــا ابزارهــا و گجت هایــی کــه مــدام در حــال 
توسعه اند. در این اکوسیستم مجازی، افراد با هم 
و محیط اطراف خود در تعامل خواهند بود. این 
اینترنــت، بالکچیــن،  از  ترکیبــی  سیســتم 
شبکه های اجتماعی، پلتفرم های بازی، ان اف تی، 
وب ۳، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده است و 
قطعاً با پیشــرفت فناوری  می توانیم کاربردهای 

شگفت انگیزی از آن ببینیم.

 از آنجایی که فناوری دائماً در حال تغییر 
شــکل زندگی ماســت، دنیــای فیزیکی 
روزبــه روز بــه حجــم عظیمــی از داده هــا تبدیــل 
می شود؛ داده هایی که می توان با کامپیوترها آنها 
را پردازش و در میان شان زندگی کرد و قسمتی از 
متــاورس شــد. مــا در ابتــدای ایــن تغییــر بزرگ 
هستیم و با تقویت زیرساخت های این فناوری، 
قطعاً روزی خواهد رسید که همه ما مردمان این 

دنیای مجازی خواهیم بود.«

 در بخشــی از یادداشت مدیرمسئول 
انتشــارات راه پرداخــت بــر ایــن کتاب 
نوشته شده است: »وب ۳ و زیرساخت های آن 
مانند ان اف تــی، دیفای، دائو و متــاورس روندی 
تکاملی در ادامه مسیری طوالنی هستند که از 
قــرن ۱۶ میــالدی و با آغــاز فرایند روشــنگری در 
جهان آغــاز شــده اســت. در ایــن مســیر قطعاً 
بســیاری پولدار می شوند و بســیاری می توانند 
روی این بســترها کار و زندگی خــود را بنا کنند. 
ولــی هــل دادن مــردم نــاآگاه بــه ایــن ورطه هــا، 
خیانتــی بــزرگ اســت. مــا در راه 
پرداخــت جــزء اولین رســانه های 
رســمی کشــور بوده ایــم کــه بــه 
اســتقبال مفاهیــم و روندهــای 
جدیــد، به طــور خــاص در زمینــه 
بالکچیــن و رمــزارز رفتیــم و از هر 
توسعه ای در این زمینه استقبال 
می کنیم. شاید باید زمان بیشتری 
برای آموزش صرف کنیم و امیدوار 
باشیم با توسعه سواد مالی مردم 
ایــن بازارهــای مــکاره کمرنگ تــر 
شــوند و جــا بــرای حرفه ای هــا باز 
شــود.« »متاورس« نوشــته جان 
راســل با ترجمه کمیل علی تقوی 
هم اکنون در فروشگاه راه پرداخت 

در دسترس عالقه مندان است.

INTRODUCTIONمعرفی



   عکس:  نسیم اعتمادی

هدف ما از ایجــاد مکس دیجیتال ایــن بود که به یک وی ســی 
تبدیل شویم و در حوزه بالکچین سرمایه گذاری کنیم. البته ما 
به آن وی سی نمی گوییم و آن را خانه نوآوری بالکچین می نامیم. 
یعنــی کار ما عالوه بــر ســرمایه گذاری در ایــن حوزه، برپــا کردن 

پروژه است. 
یکــی از چالش هــای مــا در مکس دیجیتــال عــدم اطمینــان و 
سرمایه گذاری کالن در این حوزه بود. در واقع ردیابی سوابق در 
این حوزه وجود نداشت. سازوکار کار ما به این صورت است که 
از شرکت ها حمایت می کنیم، اما ساختن شخصیت به عهده 

خود آن شرکت است. 

 راجع به رویکرد سرمایه گذاری بیشتر توضیح 
دهید؛ چه زمانی که یک تیم را از ابتدا شناسایی کرده و 
در رشــد و توســعه آن کمــک می کنیــد و چــه زمانی که 
تیم های مســتعد را در زیســت بوم اطراف تــان انتخاب 
می کنید. چه زیرحوزه هایی را دنبال می کنید؟ مشکل ما 
در اکوسیستم بالکچین این است که به علت موفقیت 
اولیه صرافی ها، اشتیاق به این بخش از اکوسیستم زیاد 

است و بخش های دیگر ناشناخته باقی مانده است. 
معموالً مهم ترین مسئله در سرمایه گذاری، توانایی بازگشت 
سرمایه است، اما مهم ترین مسئله برای ما این است که آن پروژه 
می خواهد چه مشکلی را حل کند. از بین تمام صرافی ها، ما روی 
بیت مکس سرمایه گذاری کردیم. علت این بود که ما تفاوت هایی 
را در بیت مکس نسبت به سایر صرافی ها احساس کردیم. یکی 
از معضالت بزرگی که در حوزه تبادل وجود دارد، سوءاستفاده 
از عدم آگاهی مردم است. سیگنال فروش ها و کسانی که مردم 
را به ســمت خاصی هدایت می کنند، معضل هســتند. علت 
سرمایه گذاری ما روی بیت مکس این بود که این صرافی سعی 

در حل این معضل داشت. 
مــا در بیت مکــس در حــال ایجــاد یــک پلتفــرم هوشــمند 
ســرمایه گذاری هســتیم. اگر مردم می خواهند دنباله رو کسی 
باشند، باید بر اساس سوابق آن فرد باشد. سرمایه آن فرد باید 

درگیر این کار باشد تا بتوان مدل رفتاری آن را دنبال کرد. 
یکی دیگر از معضالت این اکوسیســتم این اســت که هنوز در 
ایران، پروژه های بزرگ و کارآمدی که بشــود آنها را اسکیل کرد، 

پیدا نمی شود. پروژه ها متنوع نیستند. به جز بیت مکس، ما دو 
سرمایه گذاری دیگر هم داشتیم. البته در آن سرمایه گذاری ها 

ایده از ما بود و گروهی برای پیاده سازی آن ایده ها جمع کردیم.
روی شرکتی به نام ژیروکو سرمایه گذاری کردیم که این شرکت در 
حوزه بازی فعالیت می کند. با توجه به جدید بودن این فناوری و 

ظرفیت آن گروه، می توان اتفاقات بزرگی را رقم زد.
با توجه به اینکه بخشی از زندگی افراد در حال انطباق با متاورس 
اســت، رویکرد مکس دیجیتال و مکس ورود به حوزه متاورس 
است. باید توجه داشت نقشه راه این فناوری های جدید هنوز 
مشــخص نیســت و در دنیــا مشــروعیت کاملــی را به  دســت 
نیاورده اند. البته خود این مسئله یک فرصت است و اگر درست 
در این راه قدم برداریم، خودمــان می توانیم یکی از بازیگردانان 
اصلی این حوزه باشــیم. حتی به نظر مــن دور زدن تحریم ها با 
اســتفاده از این فنــاوری، کوچک ترین قابلیت این فضاســت. 
اصلی ترین مسئله در مورد بالکچین این است که این فناوری 
بسیار جدید اســت و دانشــی که در ایران وجود دارد، به دانش 

دنیا نزدیک است. 

 فنــاوری بالکچیــن بیشــتر بــر کدنویســی و 
برنامه نویســی اســتوار اســت و فعــالً نیــاز مبرمــی  بــه 
زیرســاخت های ســخت افزاری ندارد. بــا کمی  اغماض 
می توانیــم بگوییم کــه روی خط شــروع قــرار داریــم و با 
دیگران فرق چندانی نداریم. مسیری طوالنی در پیش 
است و موقعیت مکانی اهمیت چندانی ندارد. نو بودن 
این ماجرا و غیرمتمرکز بودن آن باعث می شود هر کسی 
در هر اقلیمی  فرصت داشته باشد، البته اگر راه نوآوری 
بســته نشــود. وقتی دقت می کنیم، می بینیــم نگاه ها 
نســبت بــه بالکچیــن به خصــوص رمزارزهــا تدافعــی 
هســتند. با توجه به اینکه خودتان در این فضا حضور 
دارید و هیچ چیزی جز بازگشــت سرمایه شما را راضی 
نمی کند، فکر می کنید تنظیم گری درست باید چگونه 

باشد؟
واقعیت و اعتقاد من این است که تنظیم گری در این حوزه برای 
فعاالن این حوزه فرصت نیست، بلکه تنظیم گری فرصتی برای 
خود تنظیم گران اســت، چون مبنای اکوسیستم غیرمتمرکز، 
مستقل بودن است. این سیستم نیازی به تنظیم گر ندارد. تنها 
راه بستن و خاموش کردن این فناوری، قطع شدن کامل اینترنت 
اســت. اگر تنظیم گــر بخواهــد جزئــی از این بــازی باشــد، باید 

قوانینی وضع کند که دست وپای فعاالن را نبندد. 
برای مثال اگر صرافی های ایرانی را غیرفعال کنند، مردم ایران از 
تبادل دست نمی کشند و پول خود را وارد پلتفرم های خارجی 
می کنند. اما اگر این حوزه را تنظیم کنند، افراد می توانند در یک 
محیط شــفاف تر کار خود را انجام دهند. بدین صورت دســت 

قانون گذار برای اقدامات بعدی بازتر است. 
رویکرد تنظیم گر باید به ســمتی باشــد که خود جزئــی از بازی 
باشــد، نه تعیین کننــده قوانین بــازی. این بــازی از قبل شــکل 
گرفته است. اگر تنظیم گر با بازی همراه شود، می تواند به عنوان 
شرکت کننده قوانینی را هم پیشنهاد دهد، ولی اگر بخواهد صفر 
تا صد قوانین را بدون دانستن مدل بازی تعیین کند، خود را از 

بازی دور می کند. 

 نحوه سرمایه گذاری شما به چه شکل است؟
ما بارها اعالم کرده ایم که هر کسی در بحث بالکچین ایده، پروژه 
یا استارتاپی داشته باشد، ما آن را بررسی می کنیم. گروه، ایده، 
نقشه راه و پروژه را بررسی می کنیم و بعد به این نتیجه می رسیم 

که گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری است یا خیر. 
بیت مکس ایده ای داشــت که معضــل بزرگی را حــل می کرد و 
توانست ما را برای سرمایه گذاری قانع کند. بیت مکس را مانند 
یک استارتاپ اســتودیو باال آوردیم و با وجود اینکه بنیان گذار 
داشت، آن را کنار هم از صفر ساختیم. نکته دیگر اینکه مکس 
و مکس دیجیتال هر دو روی بیت مکس سرمایه گذاری کرده اند.

 آیــا ســرمایه گذاری های مکس دیجیتــال 
به صورت مستقل انجام می شود؟

بله، ولی اکثریت سهام مکس دیجیتال متعلق به مکس است. 
تمــام پروژه هایــی را کــه مکــس دیجیتــال قصــد دارد روی آنها 
سرمایه گذاری کند، به جامعه سرمایه گذاران مکس می بریم تا 

اگر عالقه مند بودند با ما همکاری کنند.

 فاند مشخصی دارید؟
مکس دیجیتال درآمــد دارد و از درآمد خودش ســرمایه گذاری 

می کند.

 تا چه سقفی سرمایه گذاری می کنید؟
روی پروژه هایی که در مراحل اولیه قرار دارند بین ۵۰ الی ۱۰۰ هزار 
دالر هم سرمایه گذاری کرده ایم و برای پروژه هایی که در مراحل 

باالتری هستند، بین ۵ تا ۱۰ میلیارد. 

 پارتنر مکس دیجیتال فقط مکس است؟
بله. سهام اصلی متعلق به مکس است و پارتنر دیگری ندارد. 
ولــی مکــس یــک LP نیســت. مکس دیجیتــال یــک شــرکت 
مســتقل اســت که درآمد خودش را دارد و ســرمایه گذاری های 

خودش را هم انجام می دهد.

  افــراد زیــادی معتقدنــد کــه مــا در حــال 
جامانــدن از فضای کســب وکاری بالکچین هســتیم. 
تمرکــز مــا عمدتــاً روی ماینینــگ، خریدوفــروش و 
سرمایه گذاری است و فعالیت ما در این حیطه خالصه 
شده اســت. برخی، شــرایط و اتفاقات امروز را با سال 
1395 مقایســه می کننــد و می گوینــد بهتــر اســت که 
جوانب مختلف را در نظر بگیریم. از طرفی در این فضا  
هایپ وجود دارد و برای مثال تجربه لونا ممکن است 
بــرای ســایر پروژه هــای ان اف تــی نیــز تکــرار شــود. در 
چــه  فنــاوری،  از  فــارغ  بالکچیــن،  زیســت بوم 
کســب وکارهایی می تواننــد به وجــود بیایند کــه برای 

مکس دیجیتال هم جذاب باشند؟
کارهــای زیــادی می تــوان در بســتر بالکچیــن انجــام داد و 
ارزش افــزوده ایجاد کــرد. بــرای مثــال در بحث زنجیــره تأمین، 
بالکچین می تواند شــفافیت زیادی به وجود بیاورد. بالکچین 
می تواند اســتانداردهای انجام کارها را ارتقا دهد. یا برای مثال 
در لجستیک، بالکچین می تواند کمک کننده باشد. دیفای در 

مباحث مالی در ایران می تواند تغییر و تحول ایجاد کند.
بزرگ ترین معضلی که وجــود دارد، این اســت که افــراد زیادی 

مخالــف ایــن جریــان هســتند. 
همان طور کــه گفتید، در ســال های 
گذشــته هم وقتی کســب وکارهای 
آمدنــد،  وجــود  بــه  اینترنتــی 
کســب وکارهای ســنتی مخالــف 
ایــن قضیــه بودنــد. امــا باالخــره 
تغییر ایجاد شــد. در بالکچین هم 
همین طور اســت. برای مثال وب ۳ 
بر عــدم انحصار اطالعــات متمرکز 
اســت و یکــی از معضــالت فعلــی، 
انحصار اطالعات توســط یکسری 
شرکت هاســت. وب ۳ روی همیــن 
حفــظ حریــم خصوصــی کاربــران 
و فضــای آزاد به اشــتراک گذاری 
اطالعــات تمرکــز دارد. در مــورد 
برجســته بودن فضــای تبــادل در 

اکوسیستم بالکچین نسبت به ســایر بخش ها باید بگویم که 
رویکرد ما این نیســت، اما ناگزیر بودیم که از این بخش شروع 
کنیم تا به هدف مورد نظر خود برسیم. هدف اصلی ما ایجاد یک 

خانه نوآوری واقعی است. 
همان طور که می بینید، دبی درهای خود را به روی این فناوری باز 
کرده و در حال تبدیل شــدن به یک  هاب بالکچین است. عدم 
تمرکز، تســهیل امور مالــی و رعایت حریم خصوصــی کاربران 
مفاهیمی  هســتند که افــراد را به خــود جذب می کننــد. البته 
حباب های زیادی در این فضا وجود دارد و پروژه های زیادی هم 

شکست می خورند. 
این اکوسیســتم خیلی جوان اســت. تا زمانی کــه نتوانیم بین 
بالکچین های مختلف ارتباط برقرار کنیم، اکوسیستم جزیره  ای 
خواهد ماند و هر جزیره قوانین خودش را دارد، ولی به زودی بین 
قسمت های مختلف ارتباط شکل می گیرد و افراد استفاده های 
زیادی از این فضا می کننــد و فعالیت در جامعه بالکچین نفع 

بیشتری برای افراد خواهد داشت. 
با متصل شدن بخش های مختلف، جامعه بالکچین به قدری 
بزرگ می شود که اسکم ها رو به کاهش می روند، زیرا در صورت 
خطا از اکوسیستم بیرون رانده می شوند و با وجود متصل بودن 
تمام بخش ها به یکدیگر، امکان فعالیت در قسمت های دیگر را 

نخواهند داشت و به کلی از اکوسیستم خارج می شوند.

 قدیمی ترین صرافی های ما عمری چهار یا 
پنج ســاله دارنــد. زیســت بوم صرافی هــای رمــزارزی را 
چطور می بینید؟ فکر می کنید تا رسیدن به بلوغ چقدر 
فاصله داریم؟ برای رسیدن به بلوغ چه اتفاق هایی باید 

بیفتد؟ 
در حــال حاضر بســیاری از صرافی هــای قدیمی  به پــول نیازی 
ندارند و به جایی رسیده اند که در حوزه های دیگر سرمایه گذاری 
می کنند. از نظر من صرافی های ایرانی در مقایسه با صرافی های 
معروف دنیا، نیازمند خالقیت و نوآوری بیشتری هستند و باید 
بتوانند نســبت به هم تفاوت ایجاد کننــد. صرافی های مطرح 
دنیا ســعی می کنند با اضافه کردن فیچــر و ابزارهای مختلف، 
سرمایه گذاری کاربر را هوشــمندتر کنند. این کاری است که ما 
قصد داریم در بیت مکس انجام دهیــم. ما نمی خواهیم کاربر 
را مجبــور به تبادل کنیــم، بلکــه می خواهیم کاربری کــه تبادل 

می کند، به ریسک های سرمایه گذار آگاه باشد.

 همان طور کــه فضا هنوز برای کســب وکارها 
روشن نیست، کاربرانی که با سرمایه های خرد وارد این 
فضا می شــوند هــم بــا فرازوفرود هــای بســیاری روبه رو 
هســتند. در ایــران هــم منابــع آموزشــی، یادگیــری و 
فرصت های انتقال تجربه خیلی کم هســتند. دغدغه 
اصلــی اکوسیســتم ایــن اســت کــه کاربــران همپــای 
کســب وکارها بالغ تر شــوند و آموزش ببینند. از طرفی 
چون ایــن حوزه رگولــه نشــده، تمام تقصیــرات متوجه 
کسب وکارهاســت. فکــر می کنیــد در بحث آموزشــی 

وظیفه کسب وکارها، رسانه ها و خود مردم چیست؟
بحث آموزش مهم است، ولی قرار 
نیســت تمام افــراد، ســرمایه گذار 
یــا معامله گر ایــن مارکت باشــند. 
می توانیــم در حــوزه قانون گــذاری 
مشــکل را از ریشــه حــل کنیــم. 
ایــن  ETFهــای  می توانیــم  مــا 
حــوزه را قانونی کنیــم و مــردم پول 
خــود را بــا خیــال راحت به دســت 
افــراد باتجربــه، شناخته شــده 
و تأییدشــده توســط قانون گــذار 
بسپارند.  نمی توان به تمام افرادی 
کــه می خواهنــد در ایــن حــوزه 
ســرمایه گذاری کنند، آموزش داد. 
بهتر است فضایی را ایجاد کنیم که 
افراد متخصص شناسایی شوند. 
فکر می کنم اگــر ETFهــا را قانونی 
کنیم، مــردم با خیــال راحت تــری می تواننــد از ایــن صندوق ها 
استفاده و سرمایه گذاری کنند و از این مارکت منتفع شوند.  ولی 
کسانی که دوست دارند به مارکت وارد شوند، باید زیرساخت 
الزم را داشته باشند و با مسائل مالی، تکنیکال و مباحث آی تی 
آشنا باشند. به علت عدم وجود بازیگران اصلی مثل وی سی ها، 
کســب وکارهای حرفــه ای و صندوق هــای ســرمایه گذاری در 
اکوسیســتم، فضا در اختیــار افراد کم ســن و کم تجربه اســت. 
اگــر بخواهیــم مشــکالت را ریشــه ای حــل کنیــم، بایــد چنین 

صندوق هایی را قانونی کنیم.

 واقعیت و اعتقاد من 
این است که تنظیم گری 

در این حوزه برای 
فعاالن این حوزه 

فرصت نیست، بلکه 
تنظیم گری فرصتی 

برای خود تنظیم گران 
است، چون مبنای 

اکوسیستم غیرمتمرکز، 
مستقل بودن است
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رويداد
E V E N T در بیت پین میت

چه گذشت؟
پاسخ امیرحسین مردانی به پرتکرارترین سؤاالت کاربران صرافی بیت پین

همزمان با اولین قرعه کشــی آنالین، اولین رویداد بیت پین 
میت هم برگزار شد که در آن مدیرعامل این صرافی رمزارزی 

به سؤاالت کاربران پاسخ داد.
در این برنامه که از صفحه رسمی اینستاگرام و کانال آپارات 
به صــورت زنــده و با اجــرای مهــدی شــجاری، اینفلوئنســر 
فناوری برگزار شد، امیرحسین مردانی به بسیاری از سؤاالت 
کاربــران در مورد این پلتفــرم و بازار پاســخ داد. ایــن برنامه از 
اســتودیو وی کســت کارخانه نوآوری و در صفحات رســمی 
اینســتاگرام و آپارات به صورت آنالین ساعت 2۰ سه شنبه 
27 اردیبهشت ماه پخش شد. سؤاالت کاربران از شبکه های 
اجتماعی توییتر، اینستاگرام و آکادمی بیت پین جمع آوری 

شده بود.
در کمپین »جمع برنــده« این صرافی که از ۱۰ اســفند ۱۴۰۰ 
شــروع شــده و تا پایــان فروردین مــاه بــه مــدت ۵۱ روز ادامه 
داشــت، 2۰۴.۱7۴ نفــر از این طریق عضو بیت پین شــده و 
احراز هویت کرده بودند. همچنین، بیش از 2۰ هزار نفر بدون 

قرعه کشی، ۱۵ نوع جایزه دریافت کردند.

  درباره فیوچرز و احتمال راه اندازی 
معامالت آن

امیرحســین مردانی در اولین دیدار صمیمی بیت پین با 
کاربرانش در پاسخ به ســؤالی در مورد باال بودن کارمزدها 
گفــت: »کارمزدهــا بــه چنــد دســته تقســیم می شــوند، 
کارمزد بخــش خرید آســان، پلتفرم و برداشــت کوین ها. 
منطق بیت پین طوری اســت که بــه کاربــران امکانی ارائه 
داده ایم تا بتوانند ظرف سه ثانیه بیش از ۱۰۰ ارز دیجیتال 
را معاملــه کنند. در این ســرویس ویــژه به دلیــل هزینه بر 
بودن تأمین و ارائه ســرویس، قیمت ها کمی باالتر است، 
اما در ســوی مقابل شــاید کاربری تمایل داشته باشد که 
خودش قیمت را تعیین کند. در این بخش یک کارمزد از 
سمت فروشنده و خریدار اخذ می شود و میزان کارمزدها 
در بخــش کارمزدهــا به صــورت عمومــی قابــل مشــاهده 
اســت. بخشــی از کارمزدها مربوط به برداشــت و انتقال 
در شــبکه بالکچیــن و شــلوغی شــبکه و کویــن مربوطــه 
است و مجموعه بیت پین هیچ دخالتی در این فی ندارد. 

بیت پین کارمزد معامالت و واریز و برداشت خیلی کمتری 
نسبت به پلتفرم های دیگر دارد و این میزان نیز با افزایش 
معامــالت کاربــران و ارتقــای ســطح کاربری، کاهــش پیدا 

می یابد.«
در پاسخ به سؤال بعدی که کاربری پرسیده بود »چرا بیت پین 
فیوچــرز نــدارد و چــه زمانی ایــن امــکان اضافه می شــود؟« 
مدیرعامــل ایــن صرافــی گفــت: »بحــث اســتک کردن 
کریپتوکارنسی و فیوچرز یکی از خواسته های اصلی کاربران 
ایرانی  است. اما اضافه کردن ابزار فیوچرز )بازارهای آتی( در 
ایران، هم منع قانونی و هم شرعی دارد و بیشتر پلتفرم های 
ایرانی زیرساخت و آمادگی امکان اضافه کردن این خدمات 
را دارند، اما به دلیل این موانع، امکان اضافه کردن این ابزار به 
پلتفرم وجود ندارد؛ چراکه ما سعی می کنیم از قوانین داخلی 
کشور تبعیت کنیم و امیدواریم در آینده با تدوین قانون درباره  
بازار ارزهای دیجیتال، بتوانیم خدمات بیشــتری همگام با 
قانون کشور به کاربران ارائه دهیم. ارائه این خدمات به کاربران 
نیازمند درخواست کاربران از دولت است تا با تدوین قوانین 

با هدف کمک به 
توسعه دهندگان وب 3

جذب سرمایه 8.3 
میلیون دالری 
 کووست بوک

یــک   )Questbook ( کووســت بوک 
نرم افزار وب ۳ اســت که در ســال 2۰2۱ با 
هــدف کمــک بــه توســعه دهندگان وب 
۳ برای کســب درآمد از ارزهای دیجیتال 
تأسیس شد. بنیان گذاران این استارتاپ 
پــس از مدتــی متوجه شــدند کــه تعداد 
 Rust و Solidity افــرادی کــه بتواننــد در
کدنویسی کنند، بسیار انگشت شمارند. 
Solidity و Rust به ترتیــب زبان هــای 
برنامه نویســی بالکچین هــای اتریــوم و 
دلیــل  همیــن  بــه  هســتند.  ســوالنا 
کووست بوک شروع به تولید محتواهای 
آموزشی کرد. این استارتاپ حدود یکصد 
برنامه آموزشی مختلف به صورت رایگان 
منتشر کرده و به توسعه دهندگان آموزش 
 Rust و Solidity می دهــد چگونــه در

کدنویسی کنند.
پلتفرمــی  اســتارتاپ همچنیــن  ایــن 
ایجــاد کــرده کــه ســرمایه گذاران بتواننــد 
و  بشناســند  را  توســعه دهندگان 
روی آنهــا ســرمایه گذاری کننــد. بــر 
اســاس کووســت بوک بیــش از 2۰ هــزار 
توسعه دهنده در این برنامه فعال هستند. 
کووست بوک به این افراد کمک می کند تا 
بتوانند سرمایه جذب کنند و کسب وکار 
خود را ارتقا و محصوالت وب ۳ را توسعه 
دهنــد. کووســت بوک قصــد دارد میــزان 
جذب ســرمایه خود را به ۵۰ میلیون دالر 
افزایش دهــد. الزم بــه ذکر اســت که این 
اســتارتاپ ســال گذشــته توانســت 2۰ 

میلیون دالر سرمایه جذب کند. 
در همیــن راســتا، اخیــراً کووســت بوک 
یــک دور ســرمایه گذاری ۸.۳ میلیــون 
دالری را اعــالم کــرده اســت. ایــن دور 
Lemniscap رهبــری شــد.  توســط 
 Coinbase Ventures، Alameda
 Research، Dragonfly، Hashed
و چنــد ســرمایه گذار فرشــته هــم در ایــن 
ســرمایه گذاری مشــارکت داشــتند. این 
اســتارتاپ قصــد دارد از ایــن ســرمایه 
بــرای اســکیل کردن و افزایــش تعــداد 
کنــد.  اســتفاده  توســعه دهندگان 
کووســت بوک همچنین اعالم کرده که 
در حال ایجــاد زیرســاخت هایی برای 
کارهــای بــدون مجوز اســت. ایــن کار 
ســازندگان وب ۳ را با سرمایه مرتبط و 
به آنها کمک می کند تا پروژه های خود 

را ارتقا دهند.

NEWSخبر
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رويداد
E V E N T

چرا خیلی ها نگران یک فروپاشی مالی بزرگ تر هستند 

آیا ریزش قیمت رمزارزها می تواند 
رکودی مشابه سال 2008 رقم بزند؟

REPORTگزارش

با توجه به ســقوط اخیر بــازار رمزارزها و از دســت 
رفتن نزدیک بــه دو تریلیون دالر در ایــن بازار، یک 
سؤال مهم به وجود آمده که آیا رمزارزها می توانند 
سبب کاهش رشد اقتصادی گسترده تری شوند؟ 
شــاید فکر کنید که ایــن نگرانی هــا برای یــک بازار 
نسبتاً نوپا، زیاده روی است، اما همین بازار در حال 
حاضر در میــان عموم مــردم و همچنین تبلیغات 
کمپانی های بزرگ نقش مهمی ایفا می کند و این 
موضوع چندان دور از ذهن نیســت. ماه گذشته، 
کمپانــی ســرمایه گذاری فیدلیتــی کــه بزرگ ترین 
ارائه دهنده خدمات بازنشســتگی ایاالت متحده 
اســت، اعالم کرد که از امســال مردم می توانند در 
حساب های مربوط به پس انداز دوران بازنشستگی 
خود، بیت کوین نگهداری کنند. سؤال ابتدای متن 
همچنین به بحران مالی سال 2۰۰۸ اشاره دارد. در 
آن زمان افت ارزش در بازار مسکن، ایاالت متحده را 
وارد رکود عمیقی کرد و برای مدت کوتاهی سیستم 
مالی جهانــی را تهدید کــرد. با همه ایــن اتفاقات، 
همچنــان ســرایت افــت ارزش رمزارزهــا به ســایر 

جنبه های اقتصادی دور از ذهن است.

 آخرین وضعیت بازار
»جاشــوا گانــز«، اقتصــاددان دانشــگاه 
تورنتــو اعــالم کــرده کــه بیشــتر بانک هــا و ســایر 
مؤسســات مالی بــه شــکل محــدودی در معرض 
نوســانات رمزارزها قــرار دارنــد؛ چراکه بســیاری از 
آنها به تازگی کار روی این حوزه و پذیرش آن را آغاز 
کرده اند. به گفته او، بسیاری از بانک ها دارای بخش 
رمزارزی نیز هستند، اما هیچ بانک یا مؤسسه ای 
ریســک شــرط بندی روی آنهــا را قبــول نمی کنــد. 
بر اســاس داده های CoinGecko که یک شــرکت 
جمع آوری داده های رمزارزی است، ارزش کل بازار 
رمزارزها در مــاه نوامبر 2۰2۱، بالغ بــر ۳.۱ تریلیون 
دالر بود و این رقم در روز ۱۶ می به ۱.۳ تریلیون دالر 
کاهش یافت. قیمــت بیت کوین بیــش از نیمی از 
باالترین قیمت خود کاهش یافته است. لونا تقریباً 
بی ارزش است و TerraUSD، در وضعیت متزلزلی 
قــرار دارد. تتــر، توکنی کــه به دلیل ثبــات قیمتش 
اهمیت زیادی دارد، هفته گذشته به نجات فوری 

نیاز داشت.

 بازار هنوز کوچک است اما...
در نظر داشــته باشــید کــه بــازار رمزارزها 
هنوز در مقابل بازارهایی چون امالک و مستغالت 
و طال بســیار ضعیف و کوچک اســت. ارزش بازار 
امالک ایاالت متحده در سال گذشته حدود ۴۳.۴ 
تریلیون دالر و ارزش کل بازار طال حدود ۱۰ تریلیون 
دالر تخمین زده می شود، اما رمزارزها در مقایسه 
با ســایر دارایی هــا می تواننــد یک اثــر روانــی قابل 
توجه ایجاد کنند. این اثر زمانی تشــدید می شود 

که به عنوان مثال قیمت سایر دارایی ها مثل سهام 
کاهش یابــد و افزایــش نرخ بهــره ایــاالت متحده، 

اقتصاد را کمی دچار مشکل کند.
به گفته »الی نوام«، اقتصاددان مدرســه بازرگانی 
کلمبیا، هم آیندی این اتفاقات بر احساس بدبینی 
می افزاید؛ بنابراین مردم در تصمیمات اقتصادی و 
تجاری دیگر خود، این اتفاقات را در نظر می گیرند. 
او در ادامه افزود: »بسیاری از این افت قیمت ها در 
واقع بازگشت به قیمت واقعی، به دلیل ارزش گذاری 
غیرواقعی هستند، اما با این وجود تأثیر آنها غیر 

قابل انکار است.«

 چرا این ریزش اهمیت دارد
نوسانات قیمت رمزارزها پدیده جدیدی 
نیست، اما تفاوتی که این بار حائز اهمیت است، 
ظهور انواع جدیدی از دارایی ها هســتند که حتی 
بــا بیت کویــن و اتریــوم تفــاوت دارنــد. ان اف تی ها 
سال گذشته به عنوان راهی برای سرمایه گذاری در 

هنرهــای دیجیتال و کلکســیون ها 
شروع به کار کردند، اما در یک تغییر 
شــدید، امســال بیــش از نیمــی از 
تعداد حساب هایی که به طور فعال 
خریدوفــروش ان اف تی هــا را انجــام 
می دهند، کاهــش یافته اســت. در 
اتفاقــی دیگــر اســتیبل کوین ها در 
سال گذشته با واکنش های مثبتی 
روبه رو شــدند. اســتیبل کوین ها به 
گونــه ای طراحی شــده اند کــه ارزش 

ثابتی مانند یک دالر داشــته باشــند تــا معامالت 
را تســهیل کرده و به عنوان یک پناهگاه امن عمل 
کنند. هر استیبل کوین مانند لونا یا تتر دارای ارزش 

متفاوتی است.

 هیجان ها فروکش کرده است
طبــق اطالعــات  لینکدیــن، آگهی هــای 
شــغلی همــراه بــا عبارت هــای رمــزارز و بالکچیــن 
به شــدت در حــال کاهــش اســت. ســهام صرافی 
رمــزارز کوین بیــس در حــال ســقوط اســت و ایــن 
کمپانی به ســپرده گذاران هشــدار می دهــد که در 
صورت اعالم ورشکستگی صرافی، دارایی های آنها 
محافظت نمی شود. گرینسپن در ادامه افزود: »با 
این وضعیت بسیاری از استارتاپ ها از بین می روند 
و در ایــن میان نرخ شکســت اســتارتاپ ها چیزی 

حدود 9۵ درصد است.«
در مقابل تفاسیر و نظارت گرینسپن، گانز اعالم کرد 
که این حکایات از خسارت ها، او را غافلگیر نمی کند 
و او انتظــار تلفات گســترده اقتصــادی را نــدارد. با 
همه اینها، گانز در ادامه افزود که ســرایت سقوط 
رمزارزها زمانی محتمل است که افراد زیادی برای 

امور مربوط به رمزارزها، وام  گرفته باشند.

بتوانیم از این ابزار نیز رونمایی کنیم.«

 چرا نمی توان سرمایه ها را تضمین کرد؟
کاربری نیز پرسیده بود که »به دلیل وجود خطر هک شدن، 
آیــا امــکان تضمیــن ســرمایه در بیت پیــن وجــود دارد یــا 
خیر؟« که مردانی در پاســخ به این ســؤال مهــم نیز گفت: 
»تضمین ســرمایه در هیچ پلتفرمی، حتی بایننس اتفاق 
نمی افتد، مگــر در حالت هــای خاص! بنابرایــن، در فضای 
کریپتوکارنســی کــه یــک نــوع ســرمایه گذاری بــا ریســک 
باالســت، این قضیــه اصالً اتفــاق نمی افتــد! امــا این عدم 
ضمانت به معنی نبود امنیت نیســت! تضمین ســرمایه 
کاربــران باعــث می شــود کــه پلتفرم هــا به بهشــت هکرها 
تبدیــل شــوند! چــرا هکرهــا بــا خیــال آســوده از پرداخت 
ســرمایه کاربران از طرف پلتفرم، حمالت بیشــتری به این 
پلتفرم هــا خواهنــد داشــت، امــا در دنیا بــرای ایــن قضیه 
یک راه حل وجود دارد و حتی بیمــه ای هم برای آن تعریف 
شده که در ازای درصدی از سرمایه  مشتریان ویژه، امکان 
پرداخت خســارت را تعریف کرده اســت؛ راه حلــی که این 
روزها در پلتفرم های ایرانی نیز وجود دارد و به محض تدوین 
قوانین مربوط به بازار ارزهای دیجیتال، این فرایند در اختیار 

بیشتر کاربران قرار خواهد گرفت.«
وی در ادامه گفت: »ما در بیت پین اســتانداردهای امنیتی 
مهمی برای حفظ دارایی و سرمایه های کاربران پیاده می کنیم 

تا بتوانیم فضای خوبی برای معامالت فراهم کنیم.«

 ریسک باالی لونا از امروز به بعد!
سؤال دیگر در مورد سرگذشــت ارز دیجیتال لونا بود که در 
چند هفته اخیر یکی از جریانات بازار ارزهای دیجیتال بود. 
مدیرعامل بیت پین در پاسخ به این سؤال گفت: »این اتفاق 
که برای لونا افتاد، اولین بار نیست که در حوزه  کریپتوکارنسی 
رخ داده اســت. اگر به ۱۰ رمزارز برتر از سال 2۰۱۰ نگاه کنید، 
بســیاری از رمزارزها را می بینید که در این چند سال از بین 
رفته اند. ماهیت بازار ارزهای دیجیتال همین عدم قطعیت 

است. بازارها در دنیا به سه دسته تقسیم می شوند، بازارهای 
کم ریسک مثل ملک و زمین، بازارهای ریسک مدیوم مثل 
بورس و بازارهای های ریسک مثل سرمایه گذاری در رمزارزها. 
هرچه شما سطح ریسک بیشــتری را تحمل کنید، نتیجه 
بازدهی بیشتری ممکن اســت ببینید. دلیل اصلی ریزش 
این ارز، پشتوانه های ناپایدار بود و در مورد آینده  لونا می توان 
گفت که خریدوفروش آن از امروز به بعد، ریسک باالیی به 
 همراه خواهد داشــت، مگــر اینکه اســتراتژی خاصی پیاده 
شــود. مثالً کســی که خالق لوناســت، با ارائه یــک پروپوزال 
ادعا کرده که می تواند ارز لونا را احیا کند. پیشنهاد می کنم 
کــه حتمــاً ایــن پیشــنهادنامه را مطالعه کنیــد و بر اســاس 
هیجانات و احساسات تصمیم نگیرید. همچنین حتماً از 
افراد باتجربه مشــورت بگیرید و در صــورت عالقه مندی به 
سرمایه گذاری، فقط بخشی از سرمایه  خود را به این رمزارز 

اختصاص دهید.«
»چقدر احتمال مسدود شدن حساب ها در بیت پین وجود 
دارد؟« یکی دیگر از سؤاالت پرتکرار کاربران بود، امیرحسین 
مردانی در پاسخ به این سؤال گفت: »احتمال مسدود شدن 
حساب شما بدون دلیل در بیت پین صفر است، اما به دلیل 
فعالیت بیت پین زیر نظر قوانین جمهوری اسالمی ایران، باید 
چهارچوب قوانین مربوطــه را رعایت کنیم. تنها در صورتی 
حســاب کاربران مســدود می شــود که حکم قضایی وجود 
داشته باشــد! در غیر این صورت نه حساب کسی مسدود 
می شــود و نه اطالعات کاربران در اختیار شخص ثالث قرار 
می گیرد. بیت پین امین اطالعات مردم است. بیت پین صرفاً 

و فقط با حکم قضایی این موارد را پیش خواهد برد.«

 معیارهای فهرست شدن کوین ها
ســؤال پرتکرار دیگر »معیارهای فهرست شــدن کوین ها 
در بیت پین« بود که بنیان گذار بیت پین در پاسخ به این 
ســؤال گفت: »یکســری از کاربران درخواســت می کنند 
که کوین هایی با پشتوانه خوب اضافه شوند. برای مثال 
ارز دیجیتال لونا که جزء ۱۰ کوین برتر دنیا بود. در ســوی 
دیگر، برخی کاربران درخواســت اضافه شــدن کوین های 
ترنــد و زردارزهــا )شــت کوین( را دارنــد. در بیت پیــن از 
ابتدا بــرای ایــن فراینــد یــک چهارچــوب تعییــن کردیم. 
چهارچوب مــان هــم حجــم معامــالت خــوب و وجــود 
عرضه و تقاضا در بازار جهانی، اعتبارســنجی بر اساس 
فهرست شدن آن کوین در صرافی های معتبر دنیا و ترند 
بودن آن اســت. بــر اســاس این ســه معیــار، در بیت پین 
تصمیــم گرفتــه می شــود کــه یــک ارز دیجیتــال به بــازار 
بیت پین اضافه شود یا خیر.« ســؤاالت دیگر کاربران در 
مورد امکان احــراز هویت اتباع خارجی و ایجاد حســاب 

در بیت پین بود.
در پایان گفت وگو نیز بنیان گذار بیت پین خطاب به کاربران 
و معامله گران ارزهای دیجیتال گفت: »بازار کریپتوکارنسی، 
بــازار پرریســکی اســت و در انتخــاب پلتفرمــی کــه قصــد 
فعالیــت در آن داریــد، دقت کنیــد. میزان شــفافیت ارائه 
اطالعات در پلتفرم، تیم فنی و توسعه  آن و موارد دیگر را در 
نظر بگیرید. استراتژی ما از ابتدا حضور در بازار به صورت 
شــفاف و کامالً پاســخگو بوده و اعتمــاد و دغدغــه  کاربران 
برایمان بســیار اهمیت دارد؛ تــا جایی که ســعی می کنیم 
سؤاالت کاربران را در تمام پلتفرم ها به صورت کامل و شفاف 

پاسخ دهیم.«
در ادامه این برنامه نیز پژمان امیری عرفانی، مدیر بازاریابی 
بیت پین بــه ارائــه اطالعــات در مــورد کمپیــن جمــع برنده، 
شــرکت کننده ها و فراینــد دریافت جوایز بدون قرعه کشــی 
و ارسال آنها پرداخت و ســپس قرعه کشی خودرو 2۰۶ بین 
شرکت کنندگان در کمپین این صرافی به صورت زنده برگزار 
و برنده  این جایزه مشخص شد. پس از ارائه امیری عرفانی، 
رونمایی از تیزر مســتند »قبل از مصرف تکان دهید« که با 
همکاری تیم رضا رشیدپور تهیه شده بود و اجرای موسیقی 
زنده در چهار بخش توسط گروه لیان نیز یکی از بخش های 

این رویداد آنالین بود.

کسری حسنی  

@kasrahsni
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

پس لرزه های ریزش 
سهام فناوران در 
بازار رمزارزها

شرکت های فناوری ریزش داشته اند

از ابتدای سال 2۰22 بیش از سه هزار میلیارد دالر ارزش 
در دو سال گذشته، کرونا و قرنطینه این تصور را برایمان 
به وجــود آورد کــه دات کام هــا برنده ابــدی اقتصــاد دنیا 
هستند، اما سال 2۰22 به ریشه این خوش خیالی تیشه 
زد. از ابتــدای امســال تا بــه امــروز، شــرکت های فناوری 

بزرگ حدود سه تریلیون دالر ضرر کرده اند. 
غول های فناوری دنیا به نظر شکســت ناپذیر می رسند، 
اما زمستان بازار سهام فعالً آنها را زمین گیر کرده است. 
اپل و مایکروســافت نزدیــک به نیــم میلیــارد دالر ضرر 

کرده انــد. هلدینگ آلفابــت نیز که شــرکت مــادر گوگل 
اســت، ۴۰۰ میلیارد دالر زیان دیده اســت. شرکت های 
تســال، متا )فیس بوک ســابق(، آمــازون و نتفلیکس هم 
۶۰ درصد از ارزش بازار ســهام خود را از دست داده اند.  
ســهام شــرکت زوم که برای برگــزاری جلســات در دوران 
قرنطینــه محبوبیــت پیــدا کــرده بــود و در ســال 2۰2۰ 
بیــش از ۴۰۰ درصد رشــد کرده بود، امســال بــه کمتر از 

یک ششم رسید.
عــالوه بــر بــازار ســهام فنــاوری آمریــکا، اروپــا هــم دچار 

تحلیل مجله معتبر بارونز از رابطه متقابل سهام 
شرکت های فناوری و بازار رمزارز

در مقایسه با بورس ریزش رمزارزها کمتر بوده است
 بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در 
روز جمعه هفته گذشته در مقایسه با 
بازار بورس آمریکا عملکرد بهتری از خود نشان 
دادنــد، اگرچه نشــانه هایی در بازار پرریســک 
رمزارزهــا وجــود دارد کــه نشــان می دهــد 
معامله گــران ارزهــای دیجیتــال خــود را بــرای 

حرکت رو به پایین بیشتری آماده کرده اند.

 قیمــت بیت کویــن در 2۴ ســاعت 
گذشته )اعداد و ارقام مربوط به لحظه 
نگارش این مقاله است و ممکن است با وقتی 
شــما آنها را می خوانید متفاوت باشند( چهار 
درصد افزایش یافت و به حــدود ۳۰.۵۰۰ دالر 
رســید. بزرگ تریــن ارز دیجیتــال همچنــان در 
پایین ترین نقطه در طول سال معامله می شد، 
اما به راحتی باالتر از سطوح اخیر زیر ۳۰.۰۰۰ 
دالر دســت به دست می شد و بســیار باالتر از 
نــرخ 2۶.۰۰۰ دالری آن کــه در ســقوط ارزهــای 

دیجیتال هفته گذشته به دست آمد.

 »ادوارد مویا«، تحلیلگر کارگزار اوآندا 
در این باره اعتقاد دارد: »بیت کوین در 
حــول و حــوش ســطح ۳۰.۰۰۰ دالر در نوســان 
است، زیرا سرمایه گذاران همچنان از خرید در 
بــازار ســهام دوری می کننــد. دالر ضعیف تــر و 
ترس از بازار نزولی بورس باعث جذابیت دوباره 

بیت کوین شده است.«

 اگرچــه بیت کویــن و دیگــر ارزهــای 
دیجیتال از نظر تئوری باید مستقل از 
بازارهای مالــی اصلی معامله شــوند، اما تا حد 
زیادی، به خصوص در طول سال گذشته نشان 
داده انــد کــه بــا ســایر دارایی هــای حســاس بــه 
ریسک )مانند سهام و به ویژه سهام  شرکت های 
فنــاوری( مرتبط هســتند و تأثیرات ایــن بازارها 
روی قیمت بیت کوین هم تأثیرگذار خواهد بود، 
اما نکته جالب  توجه در روزهای اخیر این است 
که این همبستگی قیمتی تا حد زیادی کمرنگ 
شده است. به طوری که بیت کوین در این هفته 
عملکرد بهتری نســبت به شاخص های سهام 
مانند S&P500 و نزدک - که در آن شرکت های 
فناوری زیادی حضور دارند - داشــته است. به 
عبارتــی رمزارزهــا در حال جــدا کردن حســاب 
خــود از بازارهای بــورس هســتند. بازارهایی که 

این روزها اصالً حال و روز خوبی ندارند.

 دارایی دیجیتال پیشــرو جدول یعنی 
بیت کویــن از روز دوشــنبه هفته قبل، 
زمانی کــه حــدود 29.۵۰۰ دالر بــود، تقریباً ۱۰ 
درصــد افزایــش یافتــه اســت. در مقایســه اما 
معامالت آتی شاخص سهام که نشان می دهد 

بازار بورس S&P۵۰۰ در همین هفته دو درصد 
ریزش و نزدک ۳۱ درصد کاهش داشته اند. این 
مقایســه نشــان می دهــد بازارهــای ســهام در 
وضعیت نامســاعدی قــرار دارنــد، به طوری که 
نزدک در اعماق نزولی خودش در این ســال ها 
باقی مانده و شاهد یک کاهش 2۸درصدی در 

سال جاری میالدی بوده است. 

وضعیــت  ایــن  تحلیــل  در  مویــا   
می رســد  نظــر  »بــه  می نویســد: 
بیت کوین آماده تثبیت در بازه حدود ۳۰.۰۰۰ 
دالر اســت، هرچنــد ایــن عــدد و رقــم مطلوب 
کسانی که بیت کوین ۶9.۰۰۰ دالری را دیده اند، 
نیست، اما بیت کوینرها باید خوشحال باشند 
کــه ببیننــد قیمت هــا از آنچــه در بــازار ســهام 

اتفاق می افتد، تقلید نمی کند.«

 ایــن روزهــا بیت کویــن در پایین تریــن 
ســطح خــود از ژوئیــه 2۰2۱ معاملــه 
می شــود و قیمت آن کمتر از نیمــی از باالترین 
قیمــت خــود در نزدیکــی ۶9.۰۰۰ دالر کــه در 
نوامبر سال 2۰2۱ به آن رسیده بود، باقی مانده 
است. اما در مقایسه، شــاخص S&P۵۰۰  روز 
پنجشنبه هفته گذشــته در پایین ترین سطح 

خود از مارس 2۰2۱ بسته شد.

 بیت کویــن در حــال بازســازی خــود 
اســت. آن  هــم بعــد از یــک ریــزش 
ســهمگین که عمدتاً با سرریز ناشــی از فروش 
ســهام در بــازار بــورس مرتبــط بــود و البتــه بــا 
ماجــرای فروپاشــی یــک اســتیبل کوین مهــم 
سیســتمی که قرار بــود به دالر آمریــکا متصل 
شــود، یعنی ترا! مویا در این باره معتقد است: 
»پیامدهــای درام اســتیبل کوین تــرا کــه بــازار 
کریپتو را به شــدت به زیر کشید، ســرانجام در 
اســتیبل کوین  اســت.  شــدن  محــو  حــال 
TerraUSD کــه دو هفتــه پیــش یکــی از 
بزرگ ترین دارایی های دیجیتالی و قیمت آن ۸۰ 
دالر بــود، بــه یکبــاره به دلیــل یــک خطــای 
سیســتمی ارزشــش را از دســت داد و تقریبــاً 

نابود شد.«

 بــا وجــود خوشــحالی و خوش بینــی 
فعاالن رمــزارزی در خصوص عملکرد 
بهتر رمزارزها به نسبت روزهای بسیار بد بازار 
بورس، اما هنوز هستند کســانی که می گویند  
نشــانه هایی در بازار وجود دارد مبنی بر اینکه 
معامله گــران کریپتــو خــود را برای یــک حرکت 
نزولی دیگر در قیمت بیت کوین آماده کرده اند 
یــزش دوبــاره  و حتــی برخی هــا روی ایــن ر

معامالت شورت هم بسته اند!

ANALYSISتحلیل
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

نگاهی دوباره به یکی از پرفروش ترین 
کتاب های رمزارزی در ایران

یک ساتوشی به چاپ هفتم رسید

ANALYSISتحلیل

 کتاب »یک ساتوشی« نوشته محمد 
آذرنیوار و نیما ملک  پور به چاپ هفتم 
رســید. این کتاب که پیش از این برای اولین بار 
در سال ۱۳99 در انتشارات راه پرداخت منتشر 
شده بود، با استقبال بسیار خوبی مواجه شده 
تا جایی کــه امــروز با فاصلــه چند مــاه از چاپ 
ششــم برای هفتمین بار چاپ شده و همزمان 
در نمایشگاه کتاب تهران و فروشگاه اینترنتی 
راه پرداخت در دســترس مخاطبان قرار گرفته 

است.

هــدف  بــا  ملک پــور  و  آذرنیــوار   
آگاهی بخشــی به عالقه مندان و افراد 
کنجکاو در مورد رمزارزها و تجارت الکترونیک 
دست به گردآوری، ساده سازی و تألیف کتابی 
زدند که با نگرانی ها و مســائل مخاطب ایرانی 
این حوزه مناســب و همراه باشــد. در حالی که 
کتاب هــای موجــود بــه زبــان انگلیســی یــا 
ترجمه شــده از ایــن زبــان، بیشــتر مخاطبــان 
اروپایی و آمریکایی را در نظر دارند، این مؤلفان 
مســائلی چــون تحریــم و امــکان بلوکه شــدن 
حســاب ارزی کاربر ایرانی در پلتفرم خارجی را 
در نظر دارنــد و برای نگرانی های او پاســخ هایی 
می جویند. در عین حال، کتاب با زبانی ساده و 
بیانــی شــیرین نگاشــته شــده و وارد مفاهیــم 
گسترده سرمایه گذاری یا جزئیات فنی در حوزه 
رمــزارز و ســرمایه گذاری نشــده اســت. صرفــاً 
اطالعــات مقدماتــی الزم بــرای ورود بــه عرصه 
کریپتوکارنسی را فراهم آورده و راه هایی را برای 
کسب سود و کاستن ریســک های ورود به این 

حوزه نشان می دهند.

 نویســندگان در بخشــی از یادداشت 
خــود بــر ویراســت دوم ایــن کتــاب 
نوشته اند: »یک ساتوشی« همان طور که از نام 

فرعــی آن پیداســت، بــا هدف 
نمایــش مســیر ورود بــه 
دنیــای ارزهــای دیجیتــال و 
آنهــا  در  ســرمایه گذاری 
نوشــته شــد. اســتقبال از 
ســادگی و قابــل  فهــم بودن 
این کتاب ما را بر آن داشت 
کــه در ویرایــش جدیــد، 
اصطالحــات  و  مفاهیــم 
پرکاربرد دو ســال اخیر را به 
کتــاب اضافــه و ابزارهــای 
معرفی شــده را به روز کنیم. 
البتــه با وجود اضافه  شــدن 
ایــن  مفاهیــم جدیــد در 
نسخه، ویرایش کلی تا حد 
امکان مختصر ماند و تالش 
شــد همچنــان روی آموزش 

مفاهیم برای مبتدیان پایبند باشــیم. با ظهور 
هــرروزه  اصطالحات و لغــات پرکاربــرد جدید،  
نیاز مداوم به دنبال کردن و به روز بودن بیش از 
هر زمان دیگری در این حوزه احساس می شود 
و تأکیــد می کنیم که بــرای همگام شــدن با این 
فناوری بهتــر اســت هرگز بــه این کتــاب اکتفا 

نکنید.

 مدیرمســئول انتشــارات راه پرداخت 
نیــز در بخشــی از یادداشــت خــود بر 
»یک ساتوشــی« نوشته اســت: »کتاب »یک 
ساتوشی« به مثابه همان توشه راهی است که 
برای زدن به دل جاده باید با خود برداریم. این 
کتاب را اگــر یک نفس بخوانیم، ظــرف کمتر از 
یک روز خوانده می شود و تمام. ولی توصیه من 
بــه همــه آنهایــی کــه ایــن کتــاب را در دســت 
گرفته اند، این اســت که باطمأنیــه بخش های 
گوناگون کتاب را بخوانند، درباره آن فکر کنند 
و سعی کنند در دستگاه مختصات فکری خود 
جایی برای آن باز کنند. پیشنهاد می کنم هیچ 
چیــزی را چشم بســته قبــول نکنیــد و بــه هــر 
ادعایی در کتاب که می رسید، از خودتان سؤال 
بپرســید کــه چــرا؟ بپرســید کــه چــرا ایــن ادعا 
درســت اســت یا حتی چرا غلط است؟ سعی 
کنید ذهن تان را درگیر کنید و بیشــتر از اینکه 
قیمت لحظه ای رمزارزها را دنبال کنید، منطق 
پشــت این تغییــر را بیابیــد. قطعــاً آنهایی که 
منطق این دنیا را درک کنند، در تسلط یافتن به 
ابزارهــا و روش هــای گوناگــون راه ســاده تری در 
پیش دارند. ســعی کنید این کتــاب دریچه ای 
باشــد برای شــما که ذهن تان را بــه روی دنیای 
جدید بــاز کنــد. این فرصتی اســت کــه حیف 
اســت آســان از دســت بدهید.« چــاپ هفتم 
کتاب »یک ساتوشــی« هم اکنون در فروشگاه 

راه پرداخت در دسترس عالقه مندان است.

وضعیــت مشــابهی اســت. بــرای مثــال ســهام شــرکت 
ســفارش غــذای »دلیــورو« )Deliveroo( در بریتانیــا و 
شرکت اسپاتیفای در سوئد هم حدود ۶۰ درصد سقوط 

کرده اند.
از آنجایی که این شــرکت های برتر بازار فناوری هستند 
کــه دچــار چنیــن خســارتی شــده اند، فایننشــال تایمز 
پیش بینی می کند که این سقوط به این زودی ها متوقف 
نخواهد شد. به نظر این خبرگزاری تحلیلی، زمان می برد 
تا ســرمایه گذاران متــر و معیــاری برای ارزش گــذاری این 

شرکت ها پیدا کنند و بتوانند تصمیم بگیرند.

 سهام تک ها و یک پرسش کلیدی
اما چرا چنین سقوط نابهنگامی رخ داده است؟ آن  هم با 
وجود آنکه مفسران بازار سهام از مدت ها پیش هشدار 
داده بودند که ارزش گذاری این بازار بیش از اندازه است 

و این حباب دیر یا زود خواهد ترکید.
بسیاری از تحلیلگران بازار این روند را طبیعی می دانند 
و می گوینــد: »هرچــه بــاال بــرود، باالخــره روزی پاییــن 
می آید!« فناوری هــم به محدوده ای وارد شــد که ناگزیر 
باید از آن برمی گشت. آنها دالیل مختلفی برای توجیه 
این ســقوط می آورند؛ تــورم روزافزون، افزایــش نرخ های 
بهره، کاهش رشــد اقتصادی و از همه مهم تر شوکی که 

جنگ اوکراین به اقتصاد دنیا وارد کرده است.
خبرگــزاری مانی ویــک، علــت ایــن ســقوط را رشــد تورم 
در آمریــکا و راهکارهای فــدرال رزرو در برابــر آن می داند 
و می نویســد: »فــدرال رزرو برای کنتــرل تورم، نــرخ بهره 
را افزایــش داده و چــاپ اســکناس را هــم متوقــف کــرده 
است؛ بنابراین پول کمتر و کمتر می شود و این وضعیت 
بــه ارزش دارایی ها ضربه می زند. همچنیــن قرنطینه در 
حال برچیده شــدن اســت. ما دیگر نمی خواهیم زندگی 
خودمان را در خانــه بگذرانیم. دوســت داریم هرازگاهی 

بیــرون برویــم. در نتیجــه از 
خدمات شــرکت های دات کام 

کمتر استفاده می کنیم.«
می گوینــد کــه ایــن وضعیــت 
ســهام  ســقوط  شــبیه 
در  فنــاوری  شــرکت های 
سال های 2۰۰۱ و 2۰۰2 است. 
در آن  ســال ها هــم فــروش 
فناوری به اوج خودش رســید؛ 
بنابرایــن ارزش گذاری هــا روی 
ســهام شــرکت های فنــاوری 
باال رفت و یک حبــاب قیمتی 

شکل گرفت. 

 آیا سال بد 2002 تکرار شده است؟
درست مثل دو سال گذشــته، پاندمی و قرنطینه باعث 
شــد فکر کنیم برای همیشــه به یک اقتصــاد دیجیتالی 
گذار کرده ایم. رشــد ارزش ســهام شــرکت های ایــن بازار 
باعــث شــد کــه ســرمایه گذاران خُــرد هــم بــه ایــن بــازار 
جــذب شــوند. آنهــا بــاور کردنــد کــه راه آســانی را بــرای 
پول درآوردن کشف کرده اند. صندوق های سرمایه گذاری  
خطرپذیر هــم این کار را تســهیل کردند و باعث شــدند 
این ســرمایه گذاران بــرای ایده هــای ضعیف پــول زیادی 

صرف کنند.
مانی ویک از مقایسه ســقوط بازار ســهام دات کام ها در 
سال های 2۰22 و 2۰۰2 به سه نتیجه مهم رسیده است:
۱. سقوط یک شــبه رخ نداده اســت. ۱۸ ماه طول کشید 
کــه ایــن حبــاب فروکــش کنــد. هرچــه قیمت ها شــیب 
نزولی پیدا می کرد، باز هم فرصتی برای خریداران ایجاد 
نمی شــد. چون ســقوط قیمت ها دائماً با شیب تندتری 

ادامه پیدا می کرد.
2. سرمایه گذاری ها و شــرکت های استارتاپی ضعیف از 
بین می روند. خیلی ها معتقدند که در دو ســال گذشته 

حجم بیهــوده ای از ســرمایه بــه بــازار اســتارتاپ ها وارد 
شده  است. همیشه این طور نیست که یک جوان با یک 
لپ تاپ و یک ایده خام در مدت کوتاهی درآمد هنگفتی 
به دست آورد. وقتی بازار در حباب خودش بود، بعضی 
از ایده های ضعیف ســرمایه های خوبی را جذب کردند، 
اما این وضعیت تداوم ندارد و به زودی شــاهد موجی از 
ورشکستگی ها خواهیم بود. به همین دلیل تحلیلگران 
اقتصــادی توصیــه می کنند کــه اســتارتاپ ها بایــد روی 
ایده های قوی تر، کسب وکارهای سالم تر و پایه های مالی 

نیرومندتر تمرکز کنند.
۳. معامــالت واقعــی در نهایــت خودشــان را نشــان 
می دهنــد. شــرکت هایی کــه روی ایده هــای اســتوار بنــا 
شــده اند و کیفیــت واقعــی دارنــد، از این زمســتان جان 
سالم به در خواهند برد. درست مثل آمازون که در سال 
2۰۰2، 9۰ درصــد ســقوط کرد، امــا طی دو دهه گذشــته 
بازار جهان را فتــح کرد. ارزش ســهام ای بــی )eBay( هم 
در آن  ســال ها به نصف کاهــش یافت، اما در ســال های 

بعد ۱۰برابر شد.

 مشروعیت بیت کوین زیر سؤال؟
پرســش مهم دیگر این اســت که آیا ســقوط بازار رمزارز 
با افول سهام دات کام ها رابطه معناداری داشته است؟ 
پاســخ نیویورک تایمــز بــه ایــن پرســش مثبــت اســت. 
تحلیلگر اقتصادی این خبرگزاری معتقد است که نزول 
ارزش ارزهــای دیجیتــال دقیقــاً زیان هــای بازار ســهام و 

نزدک را بازتاب می دهد.
بســیاری معتقــد هســتند کــه بیت کویــن یــک طــالی 
دیجیتال است و قرار است با ذخیره ارزش در بلندمدت، 
در برابــر تــورم و بحران هــای اقتصــادی یک ســد محکم 
ایجاد کند. اما به نظر نیویورک تایمز، ســقوط بیت کوین 
در مــاه گذشــته نشــان داده کــه ایــن ارز دیجیتــال برای 
ســرمایه گذاران صرفــاً یــک 
پرریســک،  ســرمایه گذاری 
اما ســودآور اســت. بــرای آنها 
یــد بیت کویــن فرقــی بــا  خر
سرمایه گذاری در فناوری های 

دیگر ندارد.
شــرکت  داده هــای  تحلیــل 
تحقیقاتــی »آرکان ریســرچ« 
)Arcane Research( نشــان 
می دهــد کــه تغییــرات قیمت 
بیت کویــن از ابتــدای 2۰22 تا 
امــروز، دقیقــاً منعکس کننده 
شــاخص نــزدک بــوده اســت. 
بیت کوین در ماه گذشته بیش 
از 2۵ درصــد کاهــش پیدا کــرد و بــه نیمــی از اوج قیمت 
خودش در نوامبر 2۰2۱ رسید. این ســقوط دقیقاً همراه 
بــا ســقوط ســهام فنــاوری بــود، زیــرا ســرمایه گذاران بــا 
نرخ هــای بهــره بــاال و همچنیــن تبعــات جنــگ اوکراین 

دست به گریبان بودند.
بعضی از مفســران اقتصــادی می گویند که این ســقوط 
باعــث مشــروعیت زدایی از بیت کویــن شــده و دیگــر 
نمی تــوان آن را محــل ذخیــره ارزش دانســت، چــون 
بیت کوین همواره بی ثبات بوده و همچنین موجب شده 
قیمت رمزارزهای دیگر سقوط کند؛ بنابراین این دارایی 

سوداگرانه نمی تواند اقتصاد جهان را متحول کند.
ایــن اســتدالل مخالفــان خــودش را دارد. مدافعــان 
بیت کویــن معتقدند نباید بــا این نوســانات کوتاه مدت، 
ارزش ها و پتانســیل های بلندمدت این رمــزارز را نادیده 
گرفت. اکثر آنها فناوری  را هیجان انگیزترین صنعت دنیا 
می دانند که چشم انداز نیرومندتری از سایر بخش های 
بازار دارد. حامیان فناوری و رمزارز می گویند: »هرکسی 
بتواند در این زمین بازی برنــدگان را انتخاب کند، آینده 

درخشانی خواهد داشت.«

 بسیاری از تحلیلگران 
بازار بورس  روند 

سقوط سهام 
شرکت های تکنولوژی 
را طبیعی می دانند و 

می گویند: »هرچه باال 
برود، باالخره روزی 

پایین می آید!« 
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NEWSخبر

انگیزه برای بانک ها
جاناتــان زارماپــاالن، مدیرعامل 
ای کارنســی گفته با عملکرد این روزهای 
اســتیبل کوین ها، بانک هــای مرکــزی 
بیشتری ترغیب می شــوند رمزپول ملی 

خود را عرضه کنند.

سرمایه گذاری 70 میلیون دالری
گلدمــن ســاکس، غــول مالــی 
دنیــا، روی اســتارتاپ ال وود کــه یــک 
پلتفرم معامالتی دارایی هــای دیجیتال 
اســت، 7۰ میلیــون دالر ســرمایه گذاری 

کرده است. 

پرتغال هم سخت گیر شد
پرتغــال کــه ایــن روزها بهشــت 
رمزارزی هــا نامیــده می شــود و مقصــد 
بســیاری از شرکت هاســت، اعــالم کرده 
به زودی از شــرکت های بــزرگ کریپتویی 

مالیات خواهد گرفت.

استرالیا به دنبال مالیات ستانی 
بــه  اســترالیا  مالیاتــی  اداره 
شرکت های رمزارزی و البته سرمایه گذاران 
شخصی و شــرکتی هشــدار داده که باید 
درآمدهــا یا زیان هــای خــود از این بــازار را 

به صورت دقیق اعالم کنند.

سقوط تِرا 
برگ برنده رگوالتورها؟

رمزارز  بانک های مرکزی از همیشه به واقعیت نزدیک ترند!

دیدبان جهانی رمزارزها 
تا سال بعد؟

رؤیای یلن
اوایل ماه گذشــته بــود که »جنت یلــن«، وزیــر خزانه داری 
آمریــکا و یکــی از چهره هــای سرســخت روند رگوالســیون 
جهانی در راســتای قانون گــذاری مؤثرتر، نیــاز موجود برای 
راه اندازی یک بدنه جهانی رگوالسیون رمزارزها را مطرح کرد. 
او تأکید داشــت که حتی در صورت زمان بر بودن راه اندازی 
چنین ســازمانی، همکاری های بین المللی بین رگوالتورها 
باید از هم اکنون تشدید شود تا روند گریز از قانون متوقف 
شود.  حاال یکی از مقامات ارشد دیدبان اقتصادی جهانی 
گفته  که رگوالتورهای بازار جهانی احتماالً ظرف یک سال 
آینده یک نهاد مشترک برای هماهنگی بهتر قوانین ارزهای 
دیجیتــال راه انــدازی خواهند کرد. »اشــلی آلــدر«، رئیس 

  )IOSCO( سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار
در این باره گفت: »رونق ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین 
یکی از ســه حوزه اصلی در کنار تغییرات آب و هــوا و کووید 
۱9 اســت که اکنون مقامات رگوالتوری بین المللــی روی آن 

تمرکز کرده اند.« 
آلدر که در یک کنفرانس آنالین  در روز پنجشنبه سخنرانی 
می کرد، گفت: »اگر به خطراتی که ما باید به آنها رسیدگی 
کنیم، نگاه کنید، آنهــا چندگانه هســتند و مجموعه ای از 
نگرانی هــا در مــورد رمزارزها به طــور بین المللی و در ســطح 

سازمانی وجود دارد.«
او امنیت سایبری، انعطاف پذیری عملیاتی و عدم شفافیت 

در طول ســقوط همه جانبه بازار رمزارزها،  کمتر ارزی بود 
که دچار سقوط شدید نشده باشد، اما در حالی که چنین 
ســقوطی بــرای بســیاری از رمزارزهــای تثبیت شــده بازار 

مانند بیت کوین و اتــر در این مقطع، دیگر شــبیه به یک 
عادت ساالنه شــده، برای برخی دیگر از ارزها این فاجعه 
به مراتب گســترده تر و مخرب تر بوده اســت. یکــی از این 

ارزها اســتیبل کوین تــرا به نــام UST  بــود. یو اس تی که به 
واسطه تعریف استیبل کوین ها باید نوسانی بسیار اندک 
در قیاس با قیمت ارز مبدأ، یعنی دالر داشــته باشــد، به 
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در دنیای رمــزارز را از خطرات کلیدی کــه رگوالتورها از آنها 
عقب مانده اند، ذکر کرد. تمرکز بر بازارهای کریپتو در این 
هفته دوباره تشدید شــده، زیرا نوسانات یکباره بیشتری 

اتفاق افتاده که مدت هاست ناظران را نگران کرده است.
سقوط ارز ترا در طول هفته گذشــته باعث شد که رئیس 
کمیته بانکی سنا در روز چهارشنبه از قانون گذاران ایاالت 
متحده بخواهــد تا مقررات مربــوط به رمزارزها را تشــدید 
کنند، در حالی که بیت کوین نیز در این هفته نزدیک به 2۰ 
درصد سقوط کرده است.  آلدر در ادامه گفت که ایجاد یک 
کارگروه جهانی که سعی در همسوسازی قوانین رگوالتوری 
کریپتو داشــته باشــد، به وضوح مورد نیاز اســت و آن را به 

مجموعه های مختلفی که قبالً برای تأمین مالی تالش های 
زیست محیطی وجود داشت، تشبیه کرد. 

آلدر که مدیرعامل کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگ کنگ 
نیز هســت، گفت: »در حال حاضر چنین سازمانی برای 
نظارت جهانــی رمزارزهــای دیجیتال وجود نــدارد ،اما من 
فکر می کنم قرار گرفتن رمزارزها به عنوان دغدغه ای برابر با 
کووید و تغییرات آب وهوا در ذهن رگوالتورهای بین المللی 
بدون شک باعث خواهد شد تا سال دیگر چنین سازمانی 
احداث شود یا حداقل زمینه ســازی اولیه برای آن صورت 
گیرد. این موضوع در دســتور کار و در ذهن قانون گذاران و 

دولت ها قرار گرفته است.«

همراه رمزارز دیگر ترا با نام لونا با یک فروپاشی دراماتیک 
از یک دالر بــه نزدیک صفــر رســید. این اولین بار اســت 
که یکی از اســتیبل کوین های شناخته شــده دچار چنین 
سقوطی می شود، اما چرا شکست فجیع ترا،  زمینه ساز 

قدرتمندتر شدن رگوالتورهای آمریکایی است؟ 
و آیــا حاال یــک رمزارز ملــی تحت کنتــرل بانک 

مرکزی )CBDC( غیرقابل اجتناب است؟

 قدرتمند شدن بهانه های قدیمی
 از بدو انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهور 
آمریکا، اهداف دولت او برای رگوالسیون نسبتاً 
سرســختانه رمزارزها بر کسی پوشیده نبود. در 
ادبیات توجیهــی این دولت، عبارت »نوســان« 
همواره به چشــم می خورد. حاال چنین نوســان 
شدیدی، آن هم در خصوص یک استیبل کوین 

-که شــاید بزرگ تریــن نگرانی دولــت بایدن اســت- برگ 
برنــده ای اســت کــه شــاید دولــت بایــدن در خوابــش هم 
نمی توانست بهتر از آن را بخواهد. دو موضوعی که تمرکز 
رگوالتورها از همه حوزه های دیگر بر آن بیشتر بود، حاال در 

یک بسته برای آنها گردآوری و 
هدیه شده است. 

در ایــن بیــن، بخــش قابــل 
توجهی از مردمی نیز که در لونا 
یا یو اس تی ســرمایه داشــتند، 
حاال با ایــن بهانه هــای قدیمی 
رگوالتورهــا همذات پنــداری 
می کنند. بهانه هــای قدیمی از 

همیشه قدرتمندتر شده اند.

 جنت یلن؛ همیشــه 
حاضر در صحنه

طولی نکشــید که جنــت یلن، 
وزیــر خزانــه داری کــه به عنوان 
یکی از سرسخت ترین رهبران 
رگوالسیون شــناخته می شود 

هم برای توجیه قانون گذاری های آینده سخن گفت. او در 
این مورد گفت: »آنچه در طول هفته گذشته با رمزارزهای 
ترا تجربه کردیــم، به خوبی انعکاس دهنده ریســک های 

مربوط به کار با استیبل کوین هاست.« 
یلــن کــه بــرای شــهادت در خصــوص رمزارزهــا در برابــر 
کمیته خدمات مالی کنگــره آمریکا حاضر شــده بود، در 
این جلســه گفت: »ما دســت بــه ابداع یــک چهارچوب 
قانون گــذاری مؤثــر زده ایــم کــه در صــورت ادغــام بــا یــک 
رمــزارز ملــی تحــت بانــک مرکــزی، می توانــد جایگزیــن 
استیبل کوین های غیرمتمرکز شود و به عنوان یک عامل 
بازدارنده ریسک برای سرمایه گذاران کوچک عمل کند. 
رمــزارز ملــی همــواره یکــی از اصلی تریــن پروژه هــای یلن 

بوده است، اما آیا حقیقتاً ســقوط ترا می تواند رؤیای او را 
محقق کند؟

 تتر و سناتورهای مخالف
 دالیل خوبی وجود دارد کــه فکر کنیم دالر 
دیجیتال، از آنچه جنت یلــن فکر می کند، 
دورتــر اســت. هرچــه باشــد،  تــرا یو اس تی، 
پرچم دار اســتیبل کوین ها نبوده و نیســت. 
در طــول این مــدت تتر همــواره ثبــات خود 
را حفــظ کــرده و توانســته به عنــوان یــک 
نمونه قابل اتکا از یک استیبل کوین دالری 
عمــل کند. بــا وجــود وخیم بــودن وضعیت 
پــس از ســقوط تــرا، بــازار اســتیبل کوین ها 
کمــاکان برقــرار اســت. در ســنا نیز افــرادی 
هســتند که درک متفاوتی از وضعیت بازار 
اســتیبل کوین ها دارند. یکــی از ایــن افراد، ســناتور »پت 
تومی« از پنسیلوانیاســت که تاکنون دســت بــه تدوین و 
ارائه دو الیحه رگوالتوری در خصوص استیبل کوین ها زده 
است. تومی که به طور غالب هوادار رمزارزهاست، مشکل 
موجــود را این چنیــن شــرح 
می دهــد: »مشــکل تــرا قابــل 
القا بــه باقــی اســتیبل کوین ها 
نیست. ترا بر اساس الگوریتم 
خاصی کار می کند، در حالی که 
امثال تتر به طور واضح پشتوانه 
ارزی خود از استیبل کوین های 
نمایــش  بــه  را  ارائه شــده 
می گذارنــد. بایــد قانــون بــه 
ســمتی برود کــه اگــر رمــزارزی 
به ارز کشــوری متصل اســت، 
پشــتوانه آن مشــخص باشد. 
وضعیــت  در  قانون گــذاری 
جاری فعلی بیشــتر یــک قمار 

کورکورانه است.«

 آینده دالر دیجیتال؟
با وجود ایستادگی امثال تومی، عزم یلن که حاال همکاری 
برخــی در بخــش خصوصــی را هــم بــا خــود دارد، جــزم 
شــده اســت. »جاناتان دارمپــاالن«،  مدیرعامل شــرکت  
eCurrency که فناوری مورد نیــاز برای رمزارزهای ملی را 
ارائه می دهد، در این مورد گفت: »بدون شک تقاضا برای 
پول دیجیتــال فرای رمزارزها وجــود دارد. با ایــن وجود راه 

پیش رو پر از ناشناخته هاست.« 
خزانه آمریکا که حــوزه اختیاری یلن اســت، در بیانیه ای 
اعالم کرده که به زودی دست به تدوین یک گزارش فراگیر 
برای روشــن کردن آینده رمزارز ملی تحت پوشــش بانک 

مرکزی در آمریکا خواهد زد.

مالیات رمزارزی؛ به زودی در پرتغال

ماه عسل تمام شد!

ANALYSISتحلیل

با تنگ تر شــدن مســتمر حلقــه قانون گــذاری بر 
اکوسیســتم رمزارز اتحادیه اروپا، پرتغال همواره 
به عنوان یکــی از اســتثناهای ایــن اتحادیه عمل 
کرده و طی سال 2۰22 برای خود شهرتی به عنوان 
یکی از مقاصد مورد عالقه برای سرمایه گذاران و 
استارتاپ های رمزارزی کسب کرد، اما حاال که بازار 
و اکوسیستم رمزارزی در این کشور به رونق نسبی 
دســت پیــدا کــرده، بــه نظــر می آیــد دوره پرتغال 
به عنوان کشور مستثنای اتحادیه اروپا در زمینه 
رمزارزی رو به پایان است؛ اتفاقی که کام شرکت ها 
و سرمایه گذارانی را که با وعده معاف بودن مالیات 

به این کشور آمدند، به شدت تلخ کرده است. 
ســیزدهم ماه می بود کــه »فرناندو مدینــا«، وزیر 
اقتصاد پرتغال، در پارلمان این کشــور اعالم کرد 
دولت فعلی کشــور برای اعالم سیاست مالیاتی 
جدید برنامه دارد. تحت قوانین فعلی، دارایی های 
رمــزارزی کــه به عنــوان منبــع درآمدی محســوب 
نمی شــود، مشــمول مالیــات نیز نیســت. مدینا 
طی سخنرانی خود در پارلمان گفت: »کشورهای 
بسیاری هستند که در حال تغییر سیاست های 
خود مطابق با اوضاع همیشه در حال تغییر بازار 
رمزارزها هستند. طبیعتاً پرتغال نیز باید به دنبال 
شــکل دهی بــه ســاختار مالیاتی متناســب خود 
باشد. در حال حاضر، نمی خواهم با اعالم درصد 
و تاریخ، تعهد اضافــه ای برای دولــت ایجاد کنم. 
ولی بهینه ســازی و تغییر در سیاست های فعلی 

قطعی است.«
صحبت هــای مدینــا بســیاری را در ایــن کشــور، 
نگــران آینــده دارایی هــای رمــزارزی خــود کــرده 
اســت. با وجود تأکید مدینا بر عدم اعالم درصد 
و رقم خاص، پیش بینی می شــود درصد مالیات 
قریب الوقــوع احتمالی بــا درصدهــای اجرایی در 
خصوص ســاکنان و شــهروندان که به ترتیب 2۸ 
درصد و مابین ۱۴.۵ تا ۴۸ درصد است، هماهنگ 
باشــد. در خصــوص شــرکت های رمــزارزی نیــز 
می تــوان مالیات شــرکتی 2۱ درصــدی را محتمل 

دانست. 
مدینــا می گویــد کــه رونــد اجــرای مالیــات دولت 
بــر اســاس مؤثــر بــودن و منصفانه بــودن اســت. 
او می گویــد: »بایــد در عین اصــالح برخــی موارد 

در خصــوص سیاســت های مالیاتــی،  احتمــال 
زیــاده روی و عــدم تخصــص خــود را نیــز در نظــر 
بگیریــم. پیاده ســازی یــک الیحــه مالیاتــی کــه 
تنها چنــد درصد زیــاده روی کرده می تواند ســود 
بســیاری از افــراد را بــه صفــر برســاند و در ادامــه 
نیز اکوسیســتم رمزارزی پرتغال را نابــود کند. در 
این راســتا کشــورهایی را که ســابقه قانون گذاری 
متعادلی در کارنامه شــان دارند، الگــوی خود قرار 

خواهیم داد.« 
با وجود مــوج منفــی واکنش ها به تغییــر رویکرد 
پرتغال،  از بیانات می توان برداشــت کرد که روند 
پیاده ســازی رگوالســیون مالیاتــی در این کشــور، 
ماننــد  رونــد افراطــی شــایع در بســیاری دیگــر از 

کشورهای اروپایی نخواهد بود. 
»پاتریک هانسن«، مشاور شرکت سرمایه گذاری 
پریســایت و از متخصصــان قانون گــذاری اروپــا 
در مورد تغییرات در سیاســت پرتغــال می گوید: 
»پرتغــال میزبــان قشــر خاصــی از افــراد اســت 
که بــرای معامله بــدون دغدغــه رمزارزهــا یک بار 
مهاجرت بین المللی کرده اند. این قشر به شدت 
توانایی مهاجــرت دوبــاره را دارد و در حال حاضر 
کنجکاو است تا تغییرات پیش رو را بررسی کرده 
تا ماندن در پرتغال برای اهداف رمزارزی را ارزیابی 
کند. البتــه می تــوان با توجــه به نگرش مشــهود 
در ســخنرانی مدینا نســبت به یک پیاده ســازی 

منطقی امیدوار بود.« 
هانســن می گوید که البته دولت پرتغــال چاره ای 
به جز پیاده ســازی چنین طرحی نداشــته است. 
اعالم بودجــه ملی پرتغــال در ســال 2۰22 بــر اثر 
یک بحران کوچک مالی به تأخیر افتاد. خود این 
بحران مالــی نیز به واســطه یک بحران سیاســی 
محقق شد. در اواخر سال 2۰2۱، انتخابات برنده 
روشــنی نداشــت و تا شــکل گیری دولت ائتالفی 
فعلی حدود دو ماه کشــور دولت فعال نداشــت. 
به نظر می رســد بخشــی از تالش دولت پرتغال، 
به کارگیری یک سیاست مالیات رمزارزی معقول 
اســت که هم در کوتاه مدت کمبــود به وجودآمده 
در بودجه ســاالنه 2۰22 را رفع کند و هم به عنوان 
یک منبع مالیاتی نو برای اقتصاد این کشور طی 

سال های پیش رو عمل کند.

یکی از سرسخت ترین 
رهبران رگوالسیون 

می گوید آنچه در 
طول هفته گذشته با 
رمزارزهای ترا تجربه 

کردیم، به خوبی 
انعکاس دهنده 

ریسک های 
مربوط به کار با 

استیبل کوین هاست
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اثبات کارطالی دیجیتالارز0.68 %۸9۳۵۵7.۵ میلیونBTCبیت کوین۱

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری3.62 %۶۰2۳7 میلیونETHاتریوم2

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین0.06 %۰.۵۳7۳ هزارUSDTتتر۳

قابل سفارشی سازیپرداختارز4.95 %۱2.۵۱9.۸ هزارXRPریپل۴

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری3.23 %۶۱۵2.7 هزارETCاتریو کالسیک۵

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری3.57 %۱.۵۱۶.۸ میلیونSOLسوالنا۶

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین0 %۳۰.۵۵۳ هزارUSDCیو اس دی کوین7

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری2.43 %۱۵.9۱7.۶ هزارADAکاردانو۸

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری9.08 %۸۸77.۸ هزارAVAXآواالنچ9

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری7.34 %29۶9.۶ هزارDOTپولکادات۱۰

قابل سفارشی سازیپرداختارز7.37 %۳.9۳.۱ هزارXLMاستالر۱۱

اثبات کارمیم کوینارز6.79 %2.۶۱۱.۱ هزارDOGEدوج کوین۱2

شبکه اوراکلپلتفرم نرم افزاری1.86 %2۱۱۳.2 هزارLINKچین لینک۱۳

اثبات سهامشبکه الیه 2توکن کاربردی6.35 %۱9.۴۵ هزارMATICپلی گان۱۴

اثبات کارمیم کوینارز8.67 %۳۵۶.۳ ریالSHIBشیبا اینو۱۵

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز10.07 %2۳9۱.۸ هزارICPاینترنت کامپیوتر۱۶

اثبات سهاماپلیکیشن های بین زنجیره ایپلتفرم نرم افزاری5.72 %۳۳7۳.2 هزارATOMکازموس۱7

اثبات کارطالی دیجیتالپلتفرم نرم افزاری1.95 %2.۱۴.2 میلیونLTCالیت کوین۱۸

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز4.97 %۱۳2.9 هزارALGOآلگورند۱9

توکن کاربردی14.63 %۳2۱.9 هزارMANAدیسنترالند2۰

برخی معتقدند بازار رمزارز به کف رسیده و بیش  از این ریزش نخواهیم داشت. عده ای با مقایسه روندهای تاریخی بیت کوین و دیگر رمزارزها معتقدند حاال زمان صعود است. ترس 
و وحشت شدیدی هنوز بر بازار حاکم است و بسیاری از افراد تازه وارد با ضرر از بازار خارج شده اند و قیمت ها به آرامی در حال افزایش است. بسیاری از میلیاردرهای دنیای کریپتو 

دیگر میلیاردر نیستند؛ مثل ویتالیک بوترین که در ماه های گذشته بخش زیادی از دارایی مالی اش را از دست داده است. 

کامیونیتی رمزارز جهان هنوز در شوک شکست شبکه ترا و رمزارز لونا و UST است. هنوز هم برخی از خودشان می پرسند که آیا ترا و لونا را باید تمام شده بدانند یا اینکه بازگشتی 
برای این رمزارز و شبکه قابل تصور است؟ تأثیری که لونا بر کل دنیای کریپتو گذاشته، بسیاری از رگوالتورها را دست پرتر از گذشته کرده است. نهادهای تنظیم گری هم به مرور در 

حال سخت تر کردن نظارت های خود هستند و به نظر می رسد شرایط سخت تر از گذشته شده است. آیا بیت کوین از این روزهای سخت عبور می کند؟

رمزارز ۲۰
۸9۳ میلیون

۴۰۰ میلیارد دالر

۳۰۰ میلیارد دالر

2۰۰ میلیارد دالر

۱۰۰ میلیارد دالر

۰


