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تمایل برندهای بزرگ به 
استفاده بیشتر از ان اف تی

 محل سوم 

استارباکس
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پس زدن با دست 
پیش کشیدن با پا!

آیا بحران اوکراین راهنمای 
خوبی برای رگوالسیون 
معقول رمزارزهاست؟

ماینینگ به کجا 
کوچ کرده است؟
نگاهی به کشورهایی که 

این روزها  مقصد ماینرها 
شده اند

ریزش 
سهمگین

نگاهی به دالیل سقوط 
بیت کوین به زیر 30 هزار 
دالر و قرمز شدن کل بازار

10

باید از ابهام عبور کرد!

2

صرافی های رمزارز ایرانی می توانند الگوی  شفافیت باشند و منشاء تغییر

ماجرای  عجیب لونا
در یکی از ترسناک ترین سناریوهای 
ممکن بازار رمزارزها یکی از توکن های 
باالی جدول تقریبًا نابود شد!

سهم ایران از 
اقتصاد غیرمتمرکز 

صفر است
ارائه علی آقامیر، 

هم بنیان گذار نوبیتکس در 
استیج نکستیشن اینوتکس 

درباره فرصت های دیفای

12

I N T E R V I E WA N A LY S I S

   عکس:  نسیم اعتمادی

هم آدرس دارند، هم نام و نشان کارآفرینان شان مشخص است

 در نشست تنظیم گری و بالکچین نمایشگاه اینوتکس مطرح شد

راه اندازی سامانه نیماکریپتو برای تجار تا پایان خردادماه
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نمایشــگاه کتاب تهران از چهارشنبه پیش در 
مصلی شــروع به کار کــرد و ما هــم این فرصت 
را داشــتیم و داریم که در ایــن 10 روز از نزدیک 
مخاطبان کتاب هــای راه پرداخت را ببینیم و با 
آنها گپی بزنیم. در چند روز اول نمایشــگاه که 
این فرصت را داشــتم که با مردمی که به غرفه 
می آمدند، صحبت کنم، تنــوع کتاب خوان ها، 
نوع نگاه و دغدغه هایشان موضوع جالبی بود.
یــک روز آقایــی بی مقدمــه آمــد جلــوی غرفه و 
گفت: »یه دونه یک ساتوشی بدین«. در حالی 
کــه بقیــه معمــوالً بعد از بررســی 
کتاب ها، تورق آنها و چند ســؤال 
کتابــی را انتخــاب می کننــد، این 
دوست ما که از قبل انتخاب خود 
را کرده بود، سر اصل مطلب رفت 
و رفتارش زمان خرید کتاب مانند 
کســی بــود کــه به شــدت تشــنه 
اســت و بــه اولیــن مغــازه ای کــه 
می رسد درخواســت آب معدنی 
می کند و برایش هــم فرقی ندارد 

از چه برندی باشد.
رفتار این خریدار باعث شــد کمــی تأمل و باب 
صحبت را با او باز کنیم و این گفت وگو تا جایی 
پیــش رفــت کــه خریــدار عزیــز بــا نشــان دادن 
وضعیــت کیــف پولــش، تمــام اســتراتژی های 
خرید کریپتو خود را برایمان تعریف کرد. اینکه 
این بنده خــدا تحت تأثیر توصیه چه کســانی 
در چــه ضــرر و زیان هایــی بــود به کنــار. بخش 
جالب ماجرا برایــم مواجهه از نزدیــک با تنوع 
باالی مــردم عالقه مند به بازار کریپتوکارنســی 
بــود؛ از کســانی کــه بی محابــا وارد ایــن بــازار 
شــده اند تا آقایی که به دنبال کتاب هایی بود تا 
برای ورود به این بازار به اندازه کافی اقناع شود.

به نظرم در کنار تمام کاستی ها و نبودهایی که 
در موضــوع کریپتوکارنســی وجــود دارد، یــک 
کاســتی دیگــر عــدم ارتبــاط رودرروی بازیگران 
اصلــی این بــازار بــا مــردم عــادی اســت. قطعاً 
صرافی هــای رمــزارز کشــور از طریــق راه هــای 
ارتباطــی خــود بــا مخاطبان شــان در ارتبــاط 
هستند، ولی همان طور که ما هم در انتشارات 
راه پرداخــت در رویدادهــای گوناگــون تجربــه 
کرده ایــم، ارتبــاط رودررو فرصتــی از جنســی 

متفاوت، ارزشمند و ارتباطی عمیق است.
هفتــه گذشــته نمایشــگاه اینوتکــس فرصتی 
ایجاد کرد تا صرافی های رمزارزی ایران و برخی 
دیگر از فعاالن حوزه بالکچین و رمزارز کشور با 
مخاطبان خود ارتباط نزدیکی برقــرار کنند که 
این ارتباط باید پیوســته باشد و در رویدادهای 
بیشتری شــکل بگیرد. نمایشــگاه هایی مانند 
نمایشــگاه کتــاب تهــران از نظــر تنــوع و تعداد 
مردمی که از آن بازدید می کنند، فرصت بهتری 
است برای این رویارویی. از این نظر که بخشی 
از مردمی کــه در آن حضور می یابند، آشــنایی 
بسیار محدودی درباره پدیده رمزارزها دارند و 
دیدار مستقیم با این بخش از جامعه می تواند 

به شناخت درست از آن کمک کند.
در ایــن شــرایط فعــاالن حــوزه کریپتوکارنســی 
کــه مخاطبــان آنهــا مــردم هســتند، بایــد 
به دنبــال فرصت هایــی باشــند تــا بتواننــد از 
نزدیــک بــا مردمــی کــه همچــون آن مخاطــب 
ما، تشــنه دانســتن و یــاد گرفتن اصولــی ورود 
بــه بــازار رمزارزهــا هســتند، گفت وگــو کننــد. 
نمایشــگاه های تخصصــی ماننــد اینوتکــس 
فرصــت خوبــی بــرای ایــن رویارویی اســت، اما 
باید به دنبال فضایی بود که مردم عادی جامعه 

دسترسی بهتری به آن داشته باشند.

INTROسرآغاز

تجربه نمایشگاه کتاب تهران اهمیت ارتباط چهره به چهره 
با مخاطبان را نشان داد

اهمیت ارتباط رودررو با مردم 

صرافی های رمزارز ایرانی می توانند الگوی  شفافیت باشند و منشاء تغییر

هم آدرس دارند، هم نام و نشان 
کارآفرینان شان مشخص است

تحليل
A N A L Y S I S

انتشارات

K A R A N G

 جامعه کریپتوی ایران بار بسیاری از کم کاری ها 
را بــر دوش می کشــد. تصــور نمی کنــم در بیــن 
حدود ۶00 صرافی  ارزی کشور موردی مانند صرافی های 
رمزارز ایرانی بشود پیدا کرد که شفاف باشند و عملیات 
آنها قابل رصد و ارزیابی. مدیران و صاحبان صرافی های 
ارزی کشور معموالً ناشــناخته هســتند و درباره مالکان 

آنها اطالعات زیادی وجود دارد. صرافی های 
ارزی کوچــک و بــزرگ ایرانی تــالش می کنند 
کمتریــن شــفافیت را داشــته باشــند و بــا 
جســت وجو در اینترنــت نمی تــوان بــه چیــز 
زیادی درباره آنها رسید. از آن سو صرافی های 
رمــزارز ایرانــی معــروف، صاحبــان و مدیــران 
شناخته شــده ای دارند، عملیا ت شان روشن 
اســت و اخیراً شــروع به انتشــار گزارش های 
فوق العــاده مفیــدی کرده انــد. گــزارش ســال 
نوبیتکس تنهــا یکی از نمونه های شــفافیت 
اســت که در ایــن یادداشــت می توانــم به آن 

اشاره کنم. صرافی های رمزارز دیگری هم دست به انتشار 
گزارش های ساالنه زده اند که آن را به فال نیک می گیرم و 
همین جــا از ســایر صرافی هــای رمــزارزی شناخته شــده 
ایرانی درخواســت می کنــم گزارش های عملکــرد خود را 
منتشــر کننــد. پیــش از ایــن کســب وکارهای تجــارت 
الکترونیکی ایران این مسیر را شروع کردند که در توسعه 

این اکوسیستم نقش مهمی داشت. 

 همین جا یک سؤال از همه آنهایی دارم که هرچه 
در توان دارند، برای از ریشه زدن کسب وکارهای 
ایرانی انجام می دهند؛ تا امروز چند صرافی ارزی کشــور 
چنین گزارش هایی منتشر کرده اند؟ عملکرد کدام یک از 
صرافی های ارزی کشور شفاف و قابل رصد و پیگیری بوده 
است؟ البته ممکن است برخی تحریم را بهانه کنند که 
قاعدتاً این موضوع با شدت بیشتری درباره صرافی های 

رمزارز ایرانی هم وجود دارد. در شرایطی که دشمنان این 
خــاک تــالش می کننــد مــا را از کار کــردن در ایــن کشــور 
شــرمنده کنند و کاســبان تحریــم داخلــی و خارجی هم 
دست به دســت هــم داده اند تــا ریشــه کار و کارآفرینی را 
بزننــد، اگــر بخواهیــم می توانیم شــفاف باشــیم. قاعدتاً 
تحریم بد اســت و هرگــز از تحریم اســتقبال نکرده ایم و 
معتقدیم آنهایی که باعث و بانی تحریم اند، 
در حال ضربه زدن به کشورند. ما چاره ای جز 
گفت وگو و تعامل ســازنده با جهــان نداریم. 
آن قــدر ایــن موضــوع بدیهــی اســت کــه 
رعایت نشدن آن در چند ده سال اخیر واقعاً 
نگران کننــده اســت. منتهــا مــا دســت مان 
نمی رسد و صرفاً می توانیم دور و بر خودمان 

را اصالح کنیم.

 حاال در این شرایط سخت که هر روز 
سخت تر می شود و محدودیت های 
داخلی و خارجی نیز بیشــتر می شــود، چه بایــد کرد؟ به 
نظرم مهم ترین ابزار و سالح کسب وکارهای نوآور در حوزه 

رمزارزی شفافیت است. 

 دشمنان صرافی های رمزارز ایرانی در چند دسته 
قــرار می گیرنــد: افــراد ماکسیمالیســتی کــه هر 
فعالیتــی به جــز بیت کویــن را انحرافــی بــر فرقــه خــود 
می دانند؛ کسب وکارهای سنتی در حوزه های گوناگون که 
با توسعه ابزارهای نوین بازارشان را از دست می دهند؛ و 
در نهایت برخی که معتقدند هرچه پسوند ایرانی داشته 
باشد، بد اســت و هرچه پســوند خارجی داشــته باشد، 
خوب. این گروه به هر قیمتی حاضرند از صدها مانع عبور 
کرده و با هزینه بسیار از خدمات کسب وکارهای خارجی 
اســتفاده کننــد. البتــه گــروه دیگــری هــم هســتند کــه 
دشمنی شان از روی ناآگاهی اســت. برای سه دسته اول 

مینا والی
 مدیرمسئول

@mina_vali

رضا قربانی

@mediamanager_ir
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بازار
M A R K E T

رونمایی رسمی 
اینستاگرام از بخش ویژه 

ان اف تی

متا چشم به ان اف تی 
دوخته است

طــرح آزمایشــی توکن هــای غیرمثلــی 
NFT( اینســتاگرام اولیــن گام در  (
راســتای اســتراتژی »کســب درآمــد 
تولیدکننــدگان محتوا« اســت. اگرچه 
ایــن طــرح هنــوز در مراحــل ابتدایــی 
شکل گیری به  سر می برد، اینستاگرام 
امیدوار است با میلیون ها تولیدکننده 
محتــوا و میلیاردهــا کاربــر، بتوانــد 
ان اف تی ها را به یــک منبع درآمد مهم 

تبدیل کند.
اینســتاگرام شــبکه اجتماعــی متعلــق 
به شــرکت متا )فیس بــوک ســابق(، روز 
دوشنبه هفته گذشته و پس از رونمایی 
از »کلکســیون های دیجیتــال« خــود 
اعالم کــرد کــه قصــد دارد ان اف تی ها را 
به یک منبع درآمد برای تولیدکنندگان 
این پلتفــرم تبدیل کند کــه بیش از یک 

میلیارد کاربر دارد.
اینســتاگرام توضیحی درباره چگونگی 
استفاده از این طرح نداده است. بعد از 
راه اندازی این برنامه، اینســتاگرام تنها 
بــه تعــداد محــدودی از تولیدکنندگان 
محتوا اجازه می دهــد تا هنر دیجیتالی 
خــود را در ایــن پلتفــرم بــه اشــتراک 
بگذارنــد. عــالوه بــر ایــن، هنرمنــدان 
نمی توانند آثار هنری خود را بفروشند 
یــا آن را معاملــه کننــد و در عیــن حــال 
کارمزدی هم بــرای انتشــار محصوالت 

خود پرداخت نخواهند کرد.
گفتنــی اســت پــس از اتمــام دوران 
آزمایشــی، پول ]فراینــد خریدوفروش[ 
نیــز وارد چرخــه ایــن طــرح می شــود. 
آگهــی  دوشــنبه  روز  اینســتاگرام 
اســتخدام بــرای فــردی متخصــص در 
زمینه بالکچین منتشــر کرد. بر اساس 
ایــن آگهــی فرد یاد شــده قــرار اســت در 
تبیین استراتژی و نقشــه راه برای ایجاد 
روش های جدید کسب درآمد و مبتنی 
بــر فنــاوری بالکچیــن، بــه اینســتاگرام 

کمک کند.
 ،)Jon Victor ( ویکتــور«  »جــان 
استراتژیست اســتارتاپ »کریپتو لبز« 
در زمینه هــای وب ۳ و ان اف تــی، گفتــه 
اســت کــه در حــال حاضــر میلیون هــا 
کاربر در اینستاگرام و سایر پلتفرم های 
رسانه  های اجتماعی، کاالها و خدمات 
تجاری شــان را در یک چرخه اقتصادی 
چند میلیــارد دالری بــه دنبال کنندگان  

خود می فروشند.
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هم اکنون بیت کوین و بسیاری از رمزارزها در حال تجربه 
ســقوط بی ســابقه ای هســتند. بیت کوین برای اولین بار 
از جــوالی ۲0۲1، به زیــر ۳0 هــزار دالر رســید و ارزش آن 
کمتــر از نصف پاییز گذشــته اســت. ســایر ارزهــا مانند 

اتریوم و BNB نیز کاهش مشابهی داشته اند، 
ایــن در حالی اســت کــه حجــم معامــالت در 
صرافی هــای اصلــی نیــز کاهش یافته اســت. 
برخی کارشناسان اکنون نســبت به زمستان 
رمزارزهــا هشــدار داده انــد. در ایــن حالــت 
رشــد ارزش رمزارزها بــا دوره طوالنی انقباض 
جایگزین می شود. ســقوط فعلی بیت کوین و 
سایر رمزارزها می تواند ناشــی از ترکیب علل 
بلندمدت و کوتاه مدت از جمله بازارهای مالی 
بزرگ تــر و ســقوط اســتیبل کوین  های بــزرگ 

باشد. در ادامه این مطلب به برخی از این عوامل اشاره 
می کنیم.

 اتصال بیت کوین و سایر بازارهای مالی
بســیاری از طرفداران رمزارزها معتقد بودند که ماهیت 
مســتقل بازار رمزارزها، مقاومت آنهــا را در برابر بحران 
و تــورم تضمیــن می کند. بیت کویــن که در صــدر تمامی 
رمزارزها قرار دارد، تحت سلطه هیچ صادرکننده مرکزی 
یا مرجعی نیست و بســیاری تصور می کردند استقالل 
بیت کوین می تواند ارزش آن را در برابر فرازونشیب های 
اقتصــادی، وقــوع جنگ هــای بین المللــی و تغییــرات 
سیاســی، حفــظ کنــد. چنــد ســال گذشــته رویدادهای 
بســیاری این ســخنان را رد کرده اند. همه گیــری ویروس 

کرونا در مــارس ۲0۲0 نمونــه ای از این رویدادهــا بود. در 
این دوران ارزش بیت کوین تا ۵۷ درصد سقوط کرد. تورم 
و در پی آن، افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و سایر بانک ها، 
افت شــدید ســهام داوجونز و نزدک، تهاجم روســیه به 
اوکرایــن و ســایر مشــکالت تــورم از جملــه 
مشــکالت زنجیــره تأمیــن و قیمــت نفــت، 
نگرانی هــای زیــادی را بــرای ســرمایه گذاران 
در ارتبــاط با ســقوط بیت کوین ایجــاد کرده 

است.

 نگرانی های مربوط به رگوالتوری 
رمزارزها

همان طور که پیش تر گفتیــم، بازار رمزارزها 
بــا تغییــر سیاســت ها متزلــزل می شــوند. 
به عنــوان مثــال، ممنوعیــت اســتخراج بیت کویــن در 
چین به ســقوط آن از ۶۵ هــزار دالر در مــاه آوریل به ۳۵ 
هزار دالر در ماه ژوئن منجر شــد و ســایر رمزارزها نیز به 
همین ترتیب، افت شدیدی را تجربه کردند. بسیاری از 
سرمایه گذاران نیز با حرکت دولت ها به سمت رگوالتوری 
و همچنین نقص های امنیتی از جمله هک ۶00 میلیون 
دالری رونین، اعتماد و امید خود را نسبت به این بازار از 
دســت داده اند. این رویدادها همچنین تمایل بازیگران 

تازه وارد را متزلزل می سازند.

 سقوط استیبل کوین ها
برخــی کارشناســان همچنیــن معتقدنــد کــه ســقوط 
UST نقش بزرگی در ســقوط بیت کوین داشــته اســت. 

UST که یک اســتیبل کوین به ارزش یک دالر اســت در 
روز دوشــنبه به زیر ۷0 ســنت رســید؛ چراکــه دارندگان 
آن دچار وحشــت شــدند و توکن های خــود را به صورت 
انبوه و در یک شــب به فروش رســاندند. تتر نیز که یک 
اســتیبل کوین به ارزش یــک دالر اســت، در بامــداد روز 
پنجشنبه به صورت غیرمنتظره ای به زیر یک دالر رسید. 
ارزش اســتیبل کوین ها به طور دائمی وابسته به یک ارز 
فیات اســت و افت ارزش آنها در بازار می تواند نشــانگر 
وحشــت عظیــم ســرمایه گذاران و دارنــدگان رمزارزهــا 
باشد.  شــایان ذکر اســت که UST با الگوریتمی مبتنی 
بر قرارداد هوشــمند و متفاوت از ســایر استیبل کوین ها 
عمل می کند. ایــن الگوریتم با ســوزاندن توکن های لونا، 

ارزش توکن UST را روی یک دالر نگه می دارد.

 فعالً کسی چیزی نمی داند
در نهایــت پاســخ این ســؤال که آیــا ایــن رونــد ادامه دار 
اســت یا خیــر، مبهــم اســت و فقــط زمــان آن را روشــن 
می سازد، اما بسیاری بر این باورند که اوضاع از این هم 
بدتر خواهد شــد و این روند نزولی ادامه خواهد داشت 
و برخی دیگــر نیــز معتقدند بــا ســقوط ارزش رمزارزها، 
خریداران بسیاری وارد بازار می شوند و این اقدام قیمت  
بیت کوین و ســایر رمزارزها را بهبود می بخشد. در حال 
حاضر قیمــت بیت کویــن ۲8.8۳۶ دالر و اتریوم ۲.089 
دالر است. گفتنی است در این اثنی هیچ ارزی همچون 
لونا دچار فروپاشــی نشده اســت. لونا در پی افت ارزش 
UST، ســقوط 98درصدی را تجربه کــرد و به حدود یک 

دالر رسید.

نگاهی به مهم ترین دالیل سقوط بیت کوین به زیر 30 هزار دالر و قرمز شدن کل بازار

ریزش سهمگین

کسری حسنی  

@kasrahsni
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تمایل برندهای بزرگ به 
استفاده بیشتر از ان اف تی

محل سوم 
استارباکس

 ان اف تی هــا در دنیــای امــروز با 
ســرعت سرســام آوری در حــال 
حرکت هستند و روز به روز افکار بیشتری 
را بــه ســمت خــود جــذب می کننــد. 
ان اف تی ها که به نــام توکن های غیرقابل 
معاوضه نیز شناخته می شوند، کارکردی 
مشــابه بیت کویــن در بالکچیــن اتریــوم 
دارند و نوعی رمزارز هســتند، اما تفاوت 
آنها در اینجاست که هر یک از آنها یک 
آیتــم دیجیتالــی بی ماننــد و غیرقابــل 
معاوضــه هســتند. در حــال حاضــر 
بســیاری از کمپانی هــای مــواد غذایــی و 
نوشــیدنی فعالیــت خــود را در فضــای 
ان اف تی ها آغاز کرده اند. کمپانی  دیگری 
همچــون »میکــرز« اکنون به مشــتریان 
خود این امکان را داده که آثار دیجیتالی 
درج شده محدود روی بطری های خود را 

خریداری کنند. 

نیــز   Bud Light کمپانــی   
مجموعه ای از ان اف تی های خود 
را در بنرهای تبلیغاتی مســابقات سوپر 
بول بــه نمایش گذاشــت. اکنــون به نظر 
می رســد اســتارباکس، کمپانــی بعــدی 
اســت کــه بــه ایــن جریــان می پیونــدد. 
استارباکس قصد دارد از ان اف تی ها برای 
تبلیــغ آنچــه »محــل ســوم« نامیــده 
می شود، استفاده کند. این نام به فضایی 
اطــالق می شــود کــه خــارج از خانه هــا و 
محیط هــای کاری قــرار دارد. در همیــن 
راســتا اســتارباکس در تــالش اســت بــا 
اســتفاده از ان اف تی هــا، یــک جامعــه 
جهانی دیجیتال راه اندازی کند. جزئیات 
خاصــی در مــورد ایــن مجموعــه هنــوز 
منتشــر نشــده، امــا تیــم اســتارباکس 
خاطرنشــان کــرد کــه قصــد دارد ایــده 
ان اف تــی  را به عنــوان یــک »دارایــی 
دیجیتــال قابــل برنامه ریــزی و دارای 
شناسه که به عنوان یک مجوز نیز عمل 

می کند«، بپذیرد. 

 این پلتفرم دیجیتالی می تواند 
روایــت   بــرای  بســتر خوبــی 
داستان های الهام گرفته از قهوه و تجارب 
و امتیــازات انحصــاری بــرای مشــتریان 
باشــد. در حــال حاضــر توضیــح دقیقی 
دربــاره ایــن امتیــازات و تجــارب وجــود 
نــدارد، امــا انتظار مــی رود بــا انجــام این 
اقدامات، دنیای جدیــدی از امکانات به 

روی مشتریان باز شود.

 روند قیمت بیت کوین در هفت هفته اخیر 
نزولی بوده و اشباع فروش در بازار اکنون به 
اوج خود از زمان سقوط مربوط به همه گیری ویروس 
کرونا در جهان رســیده اســت. این موضــوع ممکن 
اســت شــرایط را برای بازیابی قیمت فراهم کند، اما 
انتظــار می رود جهــش احتمالــی بیت کوین بســیار 

محدود باشد.

 به گزارش کوین دسک، خریداران بیت کوین 
روز جمعــه نســبت به شــکل گیری شــرایط 
اشــباع فــروش در بــازار ایــن ارز دیجیتــال واکنــش 
نشــان دادند و قیمــت آن را بــه بــاالی ۳0.000 دالر 
رســاندند. بــا ایــن حــال، بــه نظــر می رســد حرکــت 
صعــودی احتمالــی بیت کویــن در ادامــه محــدود 
خواهد بود و ایــن ارز دیجیتال بــا مقاومت هایی در 

۳۳.000  و ۳۵.000 دالر مواجه باشد.
 اندیکاتور های مومنتوم )Momentum( که 
ســرعت تغییــرات قیمــت را اندازه گیــری 
می کنند، در نمای روزانه، هفتگی و ماهانه بیت کوین 
همچنان حاوی نشانه هایی منفی هستند؛ اتفاقی 
کــه معمــوالً نشــان دهنده دوره ای بــا بازدهــی کم یا 
حتی منفی است. عالوه بر این، بر اساس تاریخچه 
بیت کوین، بازدهی این ارز دیجیتال برای اولین بار از 
سال ۲014 در هفت هفته متوالی منفی بوده است. 
ایــن عامــل هــم تأییــد می کنــد کــه شــتاب قیمــت 

بیت کوین در حال حاضر نزولی است.

 اکنون بیت کویــن در حال نزدیک شــدن به 
حمایــت میانگیــن متحــرک ۲00 هفتــه ای 
)200MA( خــود در نزدیکــی ۲1.800 دالر اســت. 

نزدیک ترین حمایت این ارز دیجیتال بین ۲۷.000 
تا ۳0.000 دالر اســت که می تواند حرکات قیمت را 
در طول چند روز آینــده تثبیت کنــد. همچنین روز 
پنجشــنبه، نشــانه های کوتاه مدتــی روی نمــودار 
بیت کوین ظاهر شد که خالف روند نزولی آن بودند. 
این نوع نشانه ها معموالً باعث می شوند که جهش 

قیمت محدودی را تجربه کند.

 برای مثال، شاخص قدرت نسبی )RSI( در 
نمای هفتگی بازار بیت کوین به پایین ترین 
ســطح خود در ناحیه اشــباع فروش از مارس ۲0۲0 
)اسفند 1۳98( رسیده است. با این حال، مقاومت 
قوی پیش روی این ارز دیجیتال و نشانه های منفی 
موجــود در شــاخص های مومنتــوم، می توانند روند 

صعودی احتمالی آن را محدودتر کنند.

تحلیل هفتگی بازار رمزارزها

سقوط تا اطالع ثانوی؟

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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باید از ابهام عبور کرد!
در نشست تنظیم گری و بالکچین نمایشگاه اینوتکس مطرح شد

NEWSخبر

»تنظیم گری و بالکچین« عنوان نشستی بود که در سومین 
روز یازدهمین دوره نمایشــگاه بین المللی نــوآوری و فناوری 
اینوتکس ۲0۲۲ برگزار شــد. در این نشست که با مدیریت 
محمدجــواد صمــدی راد، مدیرعامل ققنــوس برگزار شــد، 
مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال؛ امیرحسین 
راد، مدیرعامل نوبیتکس؛ زینب کیشــانی، مدیر تحقیق و 
توسعه اکسکوینو؛ احمد صالحی، مدیرعامل شرکت اکسیر 
گلوبال و امیرحســین مردانی، مدیرعامل بیت پین حضور 
داشتند و هر کدام با بررسی چالش های تنظیم گری در حوزه 
بالکچین به شرح راهکارها و پیشنهادهایی پرداختند. در این 
نشست توانگر زمان نهایی شدن سند اجرایی تنظیم گری در 
حوزه رمزارز را پایان خردادماه اعالم کرد و صالحی به عنوان 
مشاور ســازمان توســعه تجارت از راه اندازی سامانه جامع 

کریپتو تا پایان خردادماه امسال خبر داد.
در ابتدای اين نشســت محمدجــواد صمــدی، مديرعامل 
ققنوس با مروری بر روند چندساله کریپتوکارنسی در ایران 
توضیح داد: »در این سال ها موانع زیادی از سوی حاکمیت 
و نهادهای دولتی پیش  روی رمزارزها بود. به عنوان  مثال در 
سال 1۳9۷ شورای  عالی پول شویی هر نوع فعالیت رمزارزها 
را ممنــوع اعــالم کــرد. ظاهــراً این اتفــاق بــرای جلوگیــری از 
یکسری خطرات بود. از طرف دیگر بانک مرکزی ایران هم در 

پیش نویسی هرگونه معامله رمزارز را ممنوع کرد.« 
صمدی ادامه داد: »اما در سال 1۳98 هر نوع معامله رمزارزها 
و هر نوع ماینینگ به رسمیت شناخته و اعالم شد که برای 
دورزدن تحریم ها می توان از رمزارزها برای واردات انواع کاال 
استفاده کرد. در سال 1۳99 نیز طرح سامان دهی استخراج 
رمزارزها مورد حمایت قرار گرفت. هرچند مقام معظم رهبری 
حکم حرام را بــرای مبادالت رمــزارز اعالم کردنــد، اما  اکنون 

دیگر این معامالت حرام نیســت؛ بنابراین هــر نوع معامله 
رمزارز  بعد از 1۵ سال نقطه قوتی برای اقتصاد کشور است.«

 رگوالتور باید به فضای ابهام آلود پایان دهد
در ادامه امیرحســین راد، مدیرعامل نوبیتکس، مهم ترین 
چالش در حوزه بالکچین در ایران را فضای ابهام آلود معرفی 
کرد و توضیح داد: »حوزه رمزارزها و بالکچین در ایران درگیر 
یک فضای ابهام آلود است و همین فضای مبهم مانعی جدی 
برای سرمایه گذاری و توسعه های نوآورانه است. به طوری که 
فضای موجود باعث کندی سرعت سرمایه گذاری و تحوالت 
این حوزه شده و کسب وکارهای کمتری در زمینه بالکچین و 

رمزارزها راغب به فعالیت در این حوزه هستند.« 
راد با بیان اینکه »ما هم واقف هستیم که تنظیم گری حوزه 
رمزارزها موضوع ساده ای نیست و از آنجا که رمزارزها نوعی 
دارایــی به  حســاب می آیند و بــا حوزه مالــی گــره  خورده اند، 
کار سخت تر شده اســت«، عنوان کرد: »در همه جای دنیا 
بیشترین سخت گیری  رگوالتور در حوزه مالی است؛ بنابراین 
شاهد حساســیت های بیشــتری در این حوزه هســتیم. از 
همین رو انتظار نداریم روند تنظیم گری در این حوزه شیب 
سریعی داشته باشــد، اما باید رفع ابهام از این فضا صورت 

گیرد.«
او ادامه داد: »با شفاف سازی سیاست ها و روش تنظیم گری، 
ضمــن مدیریــت ریســک های پدیــده نــو می توانیــم از 
فرصت های آن نیز بهره مند شویم. چنین چیزی اگر عملی 
شود، کمک بســیاری به کســب وکارها خواهد کرد. در عین 
 حال باید توجه کنیم که با توجه  به سیر تحوالت کشورهای 
توســعه یافته، ایران در ایــن حوزه دچار عقب ماندگی شــده 
اســت؛ موضوعی که بخشــی از آن به علت ابهام و بخشی 

دیگر بنا بر شــرایط تحریمی و عــدم ارتباط بــا پروژه های روز 
دنیاست.«

مدیرعامل نوبیتکس در پاسخ به این سؤال که رمزریال بانک 
مرکزی چه تأثیری روی اکوسیستم بالکچین خواهد گذاشت، 
 )CBDC( عنوان کرد: »بحث ارزهای دیجیتال بانک مرکزی
توسط کشورهای مختلفی دنبال می شود و در دستور کارشان 
است. این دارایی می تواند ابزار مناسبی برای پرداخت بوده و 
به کاهش هزینه های دولت منجر شود. اینکه بانک مرکزی 
ایران نیز تحول روز دنیا را دنبال می کند، پدیده مبارکی است، 

اما ابهام هایی در این زمینه وجود دارد.«
او با بیان عدم شفافیت و وضوح در دستور کار بانک مرکزی 
برای راه اندازی رمزریال توضیح داد: »ما هنوز نمی دانیم آیا 
رمزریــال قرار اســت جایگزیــن پول نقد شــده یــا صرفاً یک 
پول دیجیتالی است. اگر قرار است همان ریال الکترونیکی 
باشــد، فکر نمی کنــم گره گشــای مشــکالت کســب وکارها 
باشــد؛ بنابراین الزم اســت بانــک مرکزی، نظر شــرکت های 
خصوصی فعال در حوزه بالکچین را برای مشارکت در پروژه 
رمزریال جویا شود و از این بخش به عنوان مشاور مشارکت 

بخواهد.«

 جرم انگاری کسب وکارهای کریپتوکارنسی 
بزرگ ترین ضربه است

 در ادامه امیرحسین مردانی، مدیرعامل بیت پین به بررسی 
وضعیت فعلی رمزارزهــا پرداخت و توضیــح داد: »در حال 
حاضر ما شاهد پرتالطم ترین دوره رمزارزها هستیم. هرچند 
باید توجه کنیم که اتفاق خاصی که بازار را تحت الشعاع قرار 

دهد، رخ نداده است.«
او ادامه داد: »در حوزه تنظیم گری ما با ابهام مواجه هستیم 

دو کوان جبران می کند
»دو کــوان«، بنیان گــذار تــرا 
بــا انتشــار مطلبی در وب ســایت رســمی 
بالکچیــن اعــالم کــرده خســارت های 
واردشــده به هولدرهــای لونــا، »UST«  و 
همچنین توســعه دهندگان این شبکه را 

جبران خواهد کرد.

  حمله به سایت ها
بــازار،  ریــزش  بــا  همزمــان 
وب سایت هایی مثل اتر اسکن، کوین گکو 
 DeFi( و دیفــای پالــس )CoinGecko(

Pulse( مورد حمله هکرها قرار گرفتند.

شکایت از کوین بیس
کاربــران کوین بیــس اخیــراً از 
ایــن صرافــی و صادرکننده اســتیبل کوین 
»GYEN« شــکایت کرده انــد. ارزش ایــن 
توکن باید برابر با یک ین باشد، اما هنگام 
خرید قیمــت آن هفت برابر بیشــتر بوده 

است.

رکورد جدید سختی بیت کوین
اســتخراج  ســختی  میــزان 
بیت کویــن بــرای اولین بــار در تاریــخ از مرز 
۳0 تریلیون گذشته و به اوج جدید ۳1.۲۵1 

تریلیون رسیده است.

عکس:نسیماعتمادی
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اکوسيستم
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ماجرای  
عجیب لونا

در یکی از ترسناک ترین سناریوهای ممکن بازار رمزارزها 
یکی از توکن های باالی جدول تقریباً نابود شد!

روح هللا جهنده 
قائممقاممدیرعاملرمزینکس

r.jahande
@gmail.com

چگونه یکی از 10 رمزارز برتر جهان نابود شد

لونا؛ ماه بدری که ستاره سهیل شد! 
ژانویــه do kwon  ، ۲018 و دوســتانش )بنیــاد 
لونــا( شــبکه تــرا را ایجــاد کردنــد؛ شــبکه ای 
کــه از همــان روزهــای اول بــرای بســیاری از 
دنبال کننــدگان دنیــای ارز دیجیتــال جــذاب 
بــود و ســریع مــورد اســتقبال قــرار گرفــت. 
اکوسیســتم بزرگــی را )تأکید می شــود بــزرگ!( 
ســاخت که هدفش از همان ابتــدای کار ایجاد 

استیبل کوین های غیرمتمرکز بود.
از  لونــا  شــبکه   اصلــی  اســتیبل کوین 
انــواع  دیگــر  از  اســت.  الگوریتمــی  نــوع 
اســتیبل کوین هایی کــه می تــوان نــام بــرد، 
اســتیبل کوین های با پشــتوانه فیات مانند تتر 
است که به ازای هر تتر یک دالر در یک حساب 
واقعــی ســپرده می شــود. اســتیبل کوین های 
بــا پشــتوانه رمــزارز ماننــد »دای« و مــدل آخر 
که اســتیبل کوین های بــدون پشــتوانه یا همان 
الگوریتمی اســت ســعی می کنند با مکانیسم 

کنترل عرضه ارزش کوین را ثابت نگه دارند.
همان طــور کــه گفتــه شــد، هــدف تــرا ایجــاد 
اســتیبل کوین های مختلــف بــود 
و در ایــن زمینــه هــم موفــق عمل 
کــرد. اســتیبل کوین های زیــادی 
روی ایــن شــبکه تعریف شــد که 

معروف ترین آن UST بود.
پیش از توضیح علت فروپاشــی، 
مــورد  در  کمــی  اســت  بهتــر 
مکانیســم ایجــاد اســتیبل کوین 
روی شــبکه ترا بدانیم. مکانیسم 
شبکه ترا طوری طراحی شده بود 
که افــراد انگیزه پیــدا می کردند با 
تبدیل اســتیبل کوین بــه لونا یــا برعکس ارزش 
استیبل کوین را ثابت نگه دارند که اگر ارزش هر 
UST از یــک دالر باالتر می رفــت، افراد ترغیب 
می شــدند مثالً بــا ســوزاندن لونــا، UST مینت 
)خلق( کنند و با عرضه UST خلق شده و عرضه 
آن، پول بیشــتری بــه دســت بیاورنــد. افزایش 
عرضــه نیــز باعــث کاهــش قیمــت می شــود یا 
برعکس در صورتی که ارزش UST کمتر از یک 
دالر  شود با سوزاندن UST و مینت لونا موجب 

کاهش عرضه و افزایش قیمت آن می شود.
بــه همیــن ترتیــب، بنیــاد لونــا نیــز جهــت 
محکــم کاری، مقدار زیــادی بیت کویــن خرید. 
در صورتی که توازن بر هم بخــورد و ارزش ترا از 
یک دالر پایین تر برود، بــا فروختن بیت کوین و 
خرید UST عرضه و تقاضا را کنترل می کند تا 

تضمینی بر ثبات قیمت UST باشد.
جذابیت و استقبال عمومی باعث شد ارز لونا 
و اســتیبل کوین UST روزهــای خیلــی خوبی را 
تجربــه کننــد و هــر لونــا در حــدود 1۲0 دالر هم 
معامله شــود و UST هــم بخش قابــل توجهی 
از حجم اســتیبل کوین ها را به خود اختصاص 

دهد و جزء 10 ارز اول باشد.
اســتقبال عمومــی و روزهای خوب شــبکه ترا و 

UST باعــث شــدند بنیاد ترا مشــتری هــرروزه  
بیت کوین باشد تا جایی که بنیاد لونا به دومین 
شــرکت از نظــر حجــم دارایی هــای بیت کویــن 
تبدیل شــد و اگــر بخواهیــم به موضــوع اصلی 
یادداشــت بپردازیــم که چــه اتفاقی افتــاده که 
پادشــاهی لونا فرو ریخت، باید گفت اگر فردی 
پیدا شود که اشکال این مکانیسم را پیدا کند، 
احتماالً به عدم تعادل عرضه و تقاضا در زمان 
مناسب )یعنی درســت زمان نزولی بازار بعد از 
تصمیمات اخیر فــدرال رزرو که باعث شــوک و 
ریزش سنگین بازار رمزارز شد(، اشاره می کند.

در ابتــدا، حجــم خیلــی زیــادی UST عرضــه 
می شــود و بــا اســتیبل کوین های دیگــر ســوآپ 
 UST می کند. عرضه زیاد، باعث می شود ارزش
کاهش پیدا کند، در این شرایط الگوریتم شبکه 
چگونــه عمل می کنــد؟ به ایــن صــورت می کند 
که شــروع  می کند به خرید UST، سوزاندن آن 
و مینت لونا و عرضه آن تــا قیمتش به یک دالر 
بازگــردد. ولــی حجــم عرضــه UST و بــه تبع آن 
عرضه لونا توســط خود شــبکه باعث وحشــت 
بیــن دارنــدگان لونــا و UST می شــود و آنهــا هم 
شــروع بــه عرضــه UST و لونــا می کننــد که هم 
باعث کاهــش ارزش لونا می شــود و هم کاهش 
ارزش UST و فشار فروش به حدی زیاد می شود 
که شبکه نمی تواند کاری کند. این فاجعه زمانی 
به اوج خودش می رســد که بــازار نزولی و فشــار 

فروش به صورت بنیادی زیاد بوده است.
بنیاد لونا هم که می  بیند نمی تواند با الگوریتم 
قیمت را کنترل کند، شــروع می کنــد به هزینه 
از بیت کوین هایــی کــه چیــزی حــدود ۵0 هــزار 
بیت کوین بــوده! و به این ترتیــب تنها می تواند 
کمی جلوی سرعت فاجعه را بگیرد، اما به بهای 
از دست دادن بیت کوین ها و این موضوع خود 
بــه خــود فاجعــه ای چنــد میلیــارد دالری بــرای 

دارایی های بنیاد لوناست!
همین خبر باعث می شود عالوه بر فشار فروش 
روی لونــا، فشــار فــروش بیت کویــن هم بــه این 
ماجــرا ضمیمــه شــود و قیمــت بیت کویــن هم 
شــروع به ریزش کند و قیمت لونا هــم به کمتر 
از یــک دالر ســقوط کنــد. نکتــه مهم تــر از آن 
نــرخ برابری UST اســت کــه در حــال حاضر به 
0.1۵ دالر می رســد و در رســیدن به هدف پروژه 

به صورت رسمی شکست می خورد.
نکتــه جالب تــر اینکــه آن فــرد متوجــه شــد در 
زمان عرضه هــای ســنگین UST مخصوصاً در 
بــازار نزولــی، احتمــال پایین آمــدن قیمــت لونا 
زیاد است و روی لونا پوزیشن Short می گیرد! 
حتی می توانــد روی جفت ارز لونا بــه UST این 
پوزیشن را بگیرد و تمامUST های به دست آمده 
را مستقیماً عرضه کند و باعث افزایش ریزش 
لونا شــود! و این به معنای یک چرخــه بازخورد 

منفی پرقدرت برای ارزش لوناست!
ادامه در صفحه بعد

ANALYSISتحلیل

کارکــرد اســتیبل کوین یــا ارز ثابــت از نامش پیداســت. 
اســتیبل کوین نوعــی رمــزارز اســت کــه بــرای کاهــش 
نوســانات قیمــت بــازار ارز دیجیتــال طراحــی شــده 

اســت، اما در روزهــای اخیر، ســقوط ارزش یکــی از این 
اســتیبل کوین ها پرســش های زیــادی را به وجــود آورد. 
شاید شــما هم از خودتان این ســؤال را پرسیده باشید؛ 
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اقتصاد
E C O N O M Y

سهم ایران از اقتصاد 
غیرمتمرکز صفر است

ارائه علی آقامیر، هم بنیان گذار نوبیتکس در استیج نکستیشن اینوتکس درباره فرصت های دیفای
اولیــن پنــل بخــش نکستیشــن در یازدهمیــن رویــداد 
اینوتکس ۲0۲۲، با محوریــت علوم پایه و فنــاوری برگزار 
شــد. در ایــن پنــل کــه در روز اول نمایشــگاه برگزار شــد، 
علی آقامیر، هم بنیان گذار و مدیر توســعه نوبیتکس در 
مورد دیفای و اقتصاد غیرمتمرکز سخنرانی کرد. آقامیر 
پس از مروری بر تاریخچه دیفای، شاخصه ها، پروژه ها، 
مشــکالت، الیه ها و ســهم ایران از این اقتصاد را بررسی 
کرد. می توانید در ادامه گزیــده ای از نکات مهم این ارائه 

را بخوانید.

 تاریخچه دیفای
 رویکرد تمرکززدایی صبغه جدیدی ندارد و مختص چند 
ســال اخیر و دیفای نیســت. ایــن رویکرد یک خواســت 
جمعی و قانون گرایی اســت. زمانی که بشــر به مســائلی 
چون امنیت، نظارت بر حســن اجرای کار و تأمین منافع 
جمعی نیاز پیدا کــرد، نهادهای واســط حاکمیتی ایجاد 

شدند و در مباحث اقتصادی ورود کردند.
بدون نگاه ماکسیمالیســتی به بحث بالکچین و دیفای، 
باید این را بپذیریم که امروزه بخشی از این نیازهای بشر 
را که دلیل به وجود آمدن نهادهای واسط حاکمیتی بود، 
می توان با فناوری پاسخ داد و فناوری می تواند جایگزین 

این نهادها شود.
در کنار این موضوع، باید به این مسئله هم توجه کرد که 
امروزه بسیاری از نهادهای واسط به عنوان منشأ و مبداء 
بســیاری از مشــکالت اقتصــادی در اقتصــاد کالســیک 

مطرح هستند.

منشــاء پیدایش اقتصــاد دیجیتــال با مفهــوم و تعریف 
فعلی در سال ۲008 با وایت پیپر بیت کوین به عنوان بستر 
و زیرساختی برای ذخیره سازی شــفاف اطالعات، شکل 
گرفت. این وایت پیپر پیش زمینه ای برای نگاه غیرمتمرکز 
به حوزه اقتصاد شد. سپس در سال های ۲01۳ تا ۲01۵،  با 
انتشار وایت پیپر اتریوم و شروع به کار آن شبکه، مفاهیم 

مرتبط با اقتصاد غیرمتمرکز نهادینه شدند. 
در ســال ۲01۶، در پاســخ بــه انحرافاتــی کــه در مــورد 
واســطی  نهادهــای  بــود،  ایجــاد شــده  تمرکززدایــی 
مثــل صرافی هــای غیرمتمرکــز پــا بــه عرصــه وجــود 
گذاشــتند. در ســال ۲01۷ در پاســخ بــه نیــاز دیگــری 
 کــه بحــث دارایی هــای بــاارزش ثابــت بــود، میکــر پروتــکل
 )The Maker Protocol( راهــکاری بــرای عرضــه یــک 
 اســتیبل کوین به اســم دای )Dai( ارائــه داد. پشــتوانه دای، 
کریپتو است. دای کامالً غیرمتمرکز است و ارزش آن حدود 
یــک دالر حفــظ می شــود. در ســال ۲018 شــاهد توســعه 
اکوسیســتم دیفای بودیــم و مباحث مرتبط با آی ســی اوها 
بسیار داغ شــدند. در واقع توکنایز کردن دارایی عمالً از این 
نقطه شکل گرفت و امروزه این موضوع به بلوغ رسیده است.
در ســال ۲018، دپ هایــی )DAPP( بــه وجــود آمدنــد که 
خدماتی را به مخاطب شان ارائه می دادند. در نهایت در 
ســال ۲0۲1 ما شــاهد اقبال عمومی فعاالن حوزه های ارز 
دیجیتال در بحث اقتصاد غیرمتمرکز بودیم و کل ارزش 
قفل شده به رکوردی بالغ بر ۲۵0 میلیون دالر در اقتصاد 
غیرمتمرکز رسید. ارزش قفل شــده امروزه یک شاخص 
مهم اســت و کمک می کند متوجه شــویم کــه یک پروژه 

چقدر موفق و معتبر بوده است.

 شاخصه های اقتصاد غیرمتمرکز یا دیفای
 شفافیت: اولین و مهم ترین شاخصه ای که پاسخگوی 
آرمان گرایــی مــورد نظــر باشــد، بحث شــفافیت اســت. 
اطالعات در بالکچین به صورت شفاف ذخیره می شوند 
و در دســترس عموم قــرار می گیرنــد، اما قابلیــت دخل و 
تصرف در آنها وجــود ندارد و حریم خصوصــی افراد هم 

در آن حفظ می شود.
 مجــوز: یکــی دیگــر از مســائل در این حــوزه عــدم نیاز 
به مجوز اســت. دریافت مجوز که ســد بزرگی بر ســر راه 

نوآوری در تمام دنیاست، در این حوزه وجود ندارد.
 اختیــار دارایــی: در ایــن حــوزه اختیــار دارایی هــای هر 
شخص، در اختیار خودش است. اختیار این دارایی ها در 

دست شخص ثالث یا نهاد واسط قرار نمی گیرد.
حــق تصمیم گیــری و فراینــد رشــد و نــوآوری به  واســطه 

اشتراک داده ها از بحث های دیگر است.

 الیه های دیفای
 الیه هــای متعــددی دیفــای یــا اقتصــاد غیرمتمرکــز را 
شــکل می دهند. الیه زیرین یــا الیه صفر دیفای، بســتر 
بالکچینی است که اقتصاد غیرمتمرکز یا پروژه های مالی 

غیرمتمرکز می خواهند در آن فعالیت کنند.
الیــه دوم نوعــی از دارایــی اســت کــه در بســتر بالکچین 
قابلیت انتقال دارد. این دارایــی می تواند کوین بومی آن 
شبکه یا توکن هایی باشد که در آن شبکه قابلیت انتقال 

صالح آبادی خبر داد

 آزمایش رمزریال 
تا چند ماه دیگر

علــی صالح آبــادی، رئیــس کل بانــک 
مرکــزی، گفته اســت تــا چند مــاه دیگر 
آزمایش پروژه ارز دیجیتال ملی ایران در 
برخی مناطق کشور آغاز خواهد شد. به 
 گفته صالح آبادی، قرار اســت طول این 

دوره آزمایشی شش ماه باشد.
صالح آبادی در جریان جلسه همفکری 
رئیس کل بانک مرکزی با صاحب نظران 
و اســتادان حــوزه اقتصــاد بــا محوریت 
رمزپــول بانک مرکزی گفــت: »موضوع 
رمزپــول بانــک مرکــزی از مدت هــا قبل 
در نهــاد سیاســت گذار پولــی و بانکــی 
مطرح بوده، ولــی در این دوره کارگروهی 
متشــکل از کارشناســان اقتصــادی، 
فنی و نشــر اســکناس این موضوع را تا 
مرحله عملیاتی به صورت آزمایشی به 

سرانجام رساندند.«
رئیــس کل بانــک مرکــزی با بیــان اینکه 
اولویــت ایــن ســازمان در ایــن مقطــع 
اصالح نظــام بانکی در اضالع ســه گانه 
اســت، افــزود: »موضوعــات مهمی که 
اکنون در سطح جهان نیز مطرح است، 
از جملــه رمزپــول ملــی، از نظــر بانــک 
مرکــزی دور نمانــده و در ایــن خصــوص 
تصمیمات و اقدامات مهمی انجام شده 
و در همین راستا طی ماه های آتی شاهد 
اجــرای آزمایشــی ایــن طــرح در برخــی 

مناطق کشور خواهیم بود.«
رئیس شــورای پول و اعتبار بــا تأکید بر 
فرهنگ ســازی و آمــوزش در ایــن زمینه 
تصریــح کــرد: »در کنــار عملیاتی کردن 
این طرح به صورت آزمایشی، حتماً باید 
آموزش های الزم و فرهنگ سازی در این 
زمینه توسط کارشناسان انجام گیرد.«

صالح آبادی بــازه زمانی آزمایشــی بودن 
ایــن طــرح را شــش مــاه اعــالم کــرد و 
گفــت: »بعــد از ایــن بــازه زمانــی ضمن 
آسیب شناســی موضــوع، گــزارش ایــن 
طرح در اختیار صاحب نظران اقتصادی 
و بانکی قــرار می گیرد تــا از نقطه نظرات 
فرهیختــگان در ایــن حــوزه بهــره گرفته 

شود.«
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