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واکاوی انگیزه ها و عواقب خودزنی از درون اکوسیستم رمزارزی

سیگنال فروش ها با امثال 
تتلو همدست شده اند 
تا جیب کاربران ایرانی را 
خالی کنند

چرا وارن بافت حاضر 
نیست برای همه 

بیت کوین های عالم حتی 
۲۵ دالر خرج کند؟
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گول اخبار 
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یک شبه را 

نخورید

خطر توکن های 
غیرواقعی  برای 
کسب وکارهای 

کریپتو کشور

حمیدرضا 
ولی زاده : رادین 

ماینر بومی 
تولید می کند

دوراهی
 بانک   مرکزی: 
استیبل  کوین 

سرکوب می شود؟

 CCN هشدار درباره
و دارودسته اش

درس هایی 
از تاجر 
۹۱ساله

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

چرا برخی  به دنبال ترساندن کاربران ایرانی از صرافی های داخلی هستند؟

اکوسیستم را دست 
سیگنال فروش ها ندهیم!

 گفت وگو با یاشار راشدی، فعال حوزه رمزارز و بالکچین که می گوید در حوزه رمزارز و 
بالکچین بیش از ۲۱ نوع کسب وکار می توان راه انداخت؛ به شرطی که فضای رگوالتوری 

را با این فناوری همراه کنیم و کسب وکارهای واقعی را محور تصمیم گیری بدانیم
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اکوسیســتم رمــزارز ایــران اکوسیســتم جوانــی اســت 
کــه جوانــی اش باعــث جســور بــودن و پیشــرو بودنــش 
در بســیاری از حوزه هــا شــده، امــا همیــن جوان بودنش 
متأسفانه در برخی موارد منشاء رفتارهای نابالغ نیز بوده 
است؛ رفتارهای نابالغی که نشان می دهد برخی از درون 

همیــن اکوسیســتم و با هــدف زمیــن زدن 
بازیگران داخلی این اکوسیستم و روی کار 
آوردن همتایان خارجی شــان پیوســته در 

تالش هستند.
همان طور که می دانیم و بارها و بارها تأکید 
کرده ایم، بازار رمزارزها یک بازار پرریسک 
است که تا امروز، در ایران هم قانون گذاری 
شفافی مبنی ممنوعیت یا عدم ممنوعیت 
آن وجــود نــدارد و مــا در نشــریه رمــزارز 
بــرای اینکه مطمئن باشــیم مخاطبــان ما 

به روشــنی متوجــه ایــن ریســک هســتند، در صفحــه 
۳ نشــریه رمزارز و درســت در کنار همین یادداشــت در 
باکسی قرمزرنگ و با فونتی بزرگ این هشدار را هر هفته 
تکرار کرده و تأکید می کنیم ممکن است کاربران به دلیل 
ریســک  هایی که این حوزه دارد، همه ســرمایه خود را از 
دست بدهند. این هشــدار ما مســتقل از این است که 
فــرد روی چه رمزارزهایــی و با چه حجمــی و از طریق چه 
صرافی ای - چه داخلی یا خارجی - سرمایه گذاری کرده 
باشــد؛ چراکه این ریســک جنبه های مختلفی دارد که 
هر کاربر باید با توجه به نیازها و داشــته های خود آنها را 

بررسی کند و تصمیم بگیرد.
به نظــر می رســد در هفته های اخیــر برخی که خــود نیز 
ظاهراً از فعــاالن این اکوسیســتم هســتند، در اقداماتی 
پراکنــده ســعی دارنــد ریســک موجــود در ایــن صنعت 
را از نــگاه دو گــروه یعنــی مــردم و دولت مــردان به ترســی 
افسارگســیخته تبدیل کنند که البته تا اینجــای کار هم 
اشکالی به آن وارد نیست، اما آن چیزی که محل بحث و 

شک و تردید در خلوص نیت این عزیزان می شود، تأکید 
این عزیزان روی ترس و دوری از صرافی های ایرانی و اعتماد 
کورکورانه به نمونه های خارجی است که از بین نمونه های 
خارجی هم به شکل مشکوکی نام یکی، دو صرافی خاص 
به کرات دیده می شــود. در واقع ســناریویی که به شــکل 
مشــترک توســط برخــی در حال هدایت شــدن 
اســت، خالصــه اش این اســت کــه صرافی های 
ایران امن نیســتند و به هزار و یک دلیل مردمی 
که در این صرافی ها حضور دارند، باید بترسند و 
صرافی های خارجی که بعضاً حتی صاحبان شان 
هم مشــخص نیســت، بــه هــزار و یک دلیــل از 
نمونه هــای ایرانی امن تــر هســتند و در این بین 
ظاهــراً یکــی، دو صرافی با ســهم بــازار کمتر که 
ظاهراً خارجی هستند هم خیلی امن تر هستند؛ 
صرافی هایی که به طرز عجیب و مشکوکی عمده 

کاربران شان ایرانی هستند!
تمام این ســناریو از یک مدل قدیمی الگو می گیرد که در 
آن شما ابتدا با طرح مواردی درست اعتماد کاربر را جلب 
می کنید و در مرحله بعد کاربر را می ترسانید و در مرحله 
آخر پیشنهاد جادویی خود را که کاربر نباید از آن بترسد، 
رو می کنیــد؛ ســناریویی قدیمی که متأســفانه افــرادی از 
درون اکوسیســتم که عمدتاً نقش یا مسئولیت یا حتی 
سابقه روشن و شفافی ندارند و منابع درآمد و مالی شان 
از ایــن صنعت مشــخص نیســت، درصــدد تقویــت آن 
برای زمین زدن صرافی های ایرانی هســتند. در پایان الزم 
می دانم تأکید کنم ورود به بازار رمزارزها پرریسک است 
و فرقی نمی کند در صرافی های ایرانی هستید یا خارجی؛ 
به هرحال ریســکش باالســت! اما حداقل در نمونه های 
شناخته شده داخلی بارقه هایی از اعتماد وجود دارد و در 
موارد حقوقی و قضایی حداقل در چهارچوب های داخل 
کشور می توان اقدام کرد، اما در نمونه های خارجی به عنوان 

یک ایرانی دست مان به هیچ کجا بند نخواهد بود.

چرا برخی از درون خود اکوسیستم رمزارزی ایران به دنبال کله پا کردن 
این اکوسیستم هستند؟

ایرانی جیز؟ خارجی طال؟

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
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سیگنال فروش ها با امثال 
تتلو همدست شده اند 

تا جیب کاربران ایرانی را 
خالی کنند

 CCN هشدار درباره
و دارودسته اش

هفتــه گذشــته در یادداشــتی تحلیلی و 
گزارشی مفصل به این موضوع پرداختیم 
که توکن ووجک چرا یــک پروژه بی ارزش 
است و چطور با هدف خالی کردن جیب 
کاربران ایرانی راه افتاده است. این هفته 
باید درست مشابه همان اخطار را درباره 
توکنی بی پشــتوانه به نــام CCN بدهیم 
که لوگــوی آن کپی لوگوی شــبکه خبری 
سی ان ان است و یکی از همان »استادان 
اینستاگرامی« به نام هومن کرمی پشت 
آن اســت. توکنی که صرفاً برای ایرانی ها 
طراحی شده و رد آن را فقط در یک سایت 
عرضه اولیــه ســکه می توانیــد بزنید که 

حتــی در همــان ســایت 
نیز، بنیان گــذار ایــن پروژه 
)هومن کرمی( تأییدنشده 
و پرریســک معرفی شــده 
اســت. 5۰۰ کامنــت پــای 
صفحه آن را هم سه کاربر 
به نام های مسعود و پیتر و 

مرجان گذاشته اند!
تعداد پروژه ها و توکن های 
تقلبــی بــا ورود کاربــران 

جدید ایرانــی به این حوزه مــدام در حال 
افزایــش اســت. پروژه هایی کــه برخی از 
آنها رودربایستی های گذشته را هم کنار 
گذاشــته اند و زحمت بدیهیات و حفظ 
ظاهــر را هم بــه خــود نمی دهنــد و صرفاً 
روی هیجان کاربرانی که فکر می کنند از 
سودهای میلیاردی جا مانده اند، حساب 
بــاز کرده انــد؛ کاربرانــی کــه اول فالــوور 
اکانت های اینســتاگرامی و تلگرامی این 
استادان می شوند و بعد که جمعیت شان 
به حد نصاب مورد نظر این کالهبرداران 
رسید، می شــوند خریدار توکن هایی که 

آنها رونمایی می کنند.
در ایــن بیــن ســلبریتی هایی چــون تتلو 
هــم کــه یــک لشــکر مفــت و مجانــی از 
دنبال کننده های مشــتاق و شــیدا و واله 
دارنــد، می شــوند درصدبگیــر بازاریابی 
این پروژه ها. CCN نه اولین نمونه از این 
دســت تقلب هاســت و نه آخریــن آنها. 
اکوسیســتم رمزارزی تا پاک سازی دامن 
خــود از ایــن آلودگی هــا راه زیــادی دارد. 
چاره ای هم جز اطالع رســانی و هشــدار 
دادن و البته آموزش ساختاری و مستمر 

برای این اکوسیستم باقی نمانده.

رسول قربانی 
سردبیر راه پرداخت

@rasoulghorbani

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

 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.

چهره های توخالی در ایــن عرصه خواهیم بود. کســانی که 
یادشان هست تقریباً چهار، پنج سال پیش شهرام جزایری 
در حال رونمایی از شهرام کوین بود که خیلی زود، هم پرونده 
آن کوین و هم صاحب کوین بسته شد تا ببینیم بار دیگر این 

فرد از کجا سبز می شود.
وقتی در سال های گذشته شاهد این بودیم که فالن مشاور 
طــالق و ازدواج مشــاور اســتارتاپی شــد و در اکوسیســتم 
استارتاپی درباره شیوه های موفقیت استارتاپ ها داد سخن 
 داد! یا مثالً همین شهرام جزایری که وقتی گفت می خواهد 
شهرام کوین بدهد، بیرون بسیاری با آب وتاب از آن صحبت 
کردند؛ وقتی فــالن چهره معــروف اینســتاگرامی تبدیل به 
مشاور روان شناسی شد و توصیه های بیمارگونه داد؛ وقتی 
کسی که دچار اضافه وزن شدید بود به مشاور تغذیه تبدیل 
شد نه آینه عبرت؛ وقتی همه اینها را دیدیم، صرفاً لبخندی 
زدیم، پس این منطق روزگار است؛ آنهایی که می خواهند به 
هر شیوه روی خط باشند، همیشه زودتر از حاکمان و مردم 
قدرت نــوآوری را درک می کنند. آنها مــدام روی طول موج ها 
شــنا می کنند و می دانند به هر قیمتی شــده باید روی خط 

باشند.
خالصه اینکه ســال هایی را کــه صرف یادگیــری بالکچین و 
دنیای توزیع شــده کردم، به من آموخت کــه هیچ اعتمادی 
به هیچ کســی نیســت! این به معنای این نیســت که همه 
کالهبردار هســتند، بلکه به این معناســت که هیچ کاری از 
هیچ کسی بعید نیست! حتی من که نگارنده این یادداشت 
هستم هم به دور از خطا نیستم که برای گناه نکرده و حرف 
نــزده بارهــا در محکمــه شــبکه های اجتماعــی بارهــا مورد 
عنایت دوستان سایبری قرار گرفتم. نمی گویم به من اعتماد 
کنید یا توکن هــا و کوین هایــی را که من معرفــی می کنم )که 
جز توکن های شناخته شــده تاکنــون از هیچ توکــن و کوینی 
نگفته ام(، می گویم در این دنیا کســی معصوم و دور از خطا 
نیست. همه ممکن است خطا کنند؛ آگاهانه یا ناآگاهانه. 
مهم این است که بعد از اشتباه چه رفتاری انجام می دهیم. 
در این دنیای توزیع شده کسی پیامبر و به دور از گناه نیست؛ 

حتی ساتوشی ناکاموتو و ویتالیک بوترین بزرگ!
پس تمرکزمــان را بگذاریــم روی آموزش پیوســته خودمان و 
دوروبری هایمان. بنــای بالکچین بر بی اعتمادی اســت و ما 
اگر نمی دانیم و نمی شناسیم، نباید به چیزی و کسی اعتماد 
کنیم. به همین خاطر اگر فکر می کنیــم درباره توکن تتلو به 
اندازه کافــی می دانیم و مطمئن هســتیم کــه آمده کــه ما را 
خوشبخت کند، سرمایه مان را در این توکن بگذاریم. جهنم و 
ضرر! ولی من نه به این فرد اعتماد دارم و نه به دوروبری هایش 
و نه به توکن هایش. اما شــما مجبور نیســتید بــه حرف من 

گوش کنید. در این جهان کسی قابل اعتماد نیست.
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آموزش
E D U C A T I O N

نتیجه اقدامات سازمان 
توسعه تجارت به زودی 

اعالم می شود

تعیین تکلیف استفاده 
از رمزارزها در تجارت

هنوز بســتر بالکچین از ســوی ســازمان 
توسعه تجارت برای استفاده از رمزارزها 
در صــادرات و واردات راه انــدازی نشــده، 
اما طبق پیگیری های باشگاه خبرنگاران 
جــوان از ایــن ســازمان، طــی یک الــی دو 

هفته آینده به نتیجه می رسد.
از نخستین باری که علیرضا پیمان پاک، 
رئیس سازمان توســعه تجارت به تالش 
این سازمان برای استفاده از رمزارزها در 
تجارت خارجی اشاره کرده، حدود چهار 
ماه می گذرد؛ او در ۱6 دی ماه پارســال در 
حساب کاربری خود در توییتر اعالم کرده 
بود که طبق مصوبه اولین جلسه کارگروه 
مشترک ارزی بین وزارت صمت و بانک 
مرکزی، با هدف تسهیل تجارت خارجی، 
ســازوکار اســتفاده از رمزارز هــا در حــوزه 

تجارت خارجی باید نهایی شود.
پیمان پاک همچنین روز نوزدهم دی ماه 
گفته بود: »سامانه های بالکچین مبتنی 
بــر پایــه ارز هــای مختلــف، می تواننــد 
ســازوکاری ایجــاد کننــد کــه طرفیــن 
تجاری بر اساس آن به یکدیگر تضمین 
متقابــل بدهنــد و رمزارز هــا می تواننــد 
وسیله ای برای انتقال اعتبار صادرکننده 
بــه واردکننــده کاال باشــند. در حــال کار 
روی ســازوکار ایــن ســامانه هســتیم که 
بخــش بین المللــی آن انجــام شــده و تــا 
دو هفته آینده اتصال ســامانه رمزارز به 
سامانه هایی مانند سامانه جامع تجارت، 

تعریف و ابزار آن ایجاد می شود.«
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت در 
تاریــخ 2۰ بهمــن  ۱۴۰۰ نیــز در نشســت 
هم اندیشــی مقامــات دولتی بــا فعاالن 
اقتصــادی، از مذاکــرات ایــن ســازمان با 
بانک مرکزی برای جایگزینی سامانه های 
بالکچیــن با »ال ســی« در حــوزه تجارت 
خارجی خبر داده بود. به گفته او، هدف از 
اجرای این طرح، دور زدن تحریم هاست، 
اما هنوز سازوکار آن و موانعی که ممکن 
است سازمان توسعه تجارت در پیشبرد 
این هدف با آنها مواجه شود، مشخص 

نیست.

NEWSخبر

وارن بافت، سرمایه گذار و تاجر معروف آمریکایی اعالم 
کــرده اگر همــه بیت کوین های دنیــا را به قیمــت 25 دالر 
هم به او بدهند، باز او حاضر نخواهد بــود آنها را بخرد. 
حرف بافت به شکل ضمنی به این معناست که او روی 
بیت کوین سرمایه گذاری نمی کند؛ به این دلیل که آن را 

چیز بی ارزشی می داند. 
برای کســی مثل من که در بــازار رمزارزهــا فعالیت دارم، 

شــاید خیلی جــذاب نباشــد که بشــنوم این 
ســرمایه گذار خبــره و کارکشــته بیت کویــن 
را فاقــد ارزش و ســرمایه گذاری روی آن را 
احمقانــه می دانــد، ولــی واقعیت این اســت 
که من آقــای بافت را به خاطر این اســتراتژی 
تحســین می کنم، آن  هــم به ایــن دلیل مهم 
کــه در بنیان هــای فکــری او ایــن یــک اصــل 
پذیرفته شــده اســت کــه »در بــازاری کــه 
نمی شناســی، نبایــد ســرمایه گذاری کنی!« 
یکی از اولین نکاتی که ســرمایه گذاران خبره 

رعایت می کنند، پایبندی به استراتژی است. در دنیای 
پــر از اتفاق هــا و پیشــنهادهای رنگارنــگ امــروز، پایبند 
مانــدن به یک اســتراتژی ســرمایه گذاری واحــد، هم کار 
بسیار سختی است و هم بسیار حیاتی. استراتژی وارن 
بافت در ســرمایه گذاری بر مبنای ارزش و جریان درآمد 

شرکت ها استوار است. 

 قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری
بــرای نمونــه وقتی ســهام شــرکتی در بــازار بــا قیمت 8۰ 
دالر در حــال معاملــه اســت، اما بررســی  ها نشــان دهد 
کــه ارزش واقعی هر ســهم این شــرکت ۱۰۰ دالر اســت، 
اینجــا و پــس از ارزیابــی کل آن کســب وکار و صنعــت 
مرتبط با آن، سرمایه گذاران بر مبنای ارزش، تصمیم به 
ســرمایه گذاری روی این ســهم می گیرند، اما اگر قیمت 
یــک ســهم از ارزش ذاتــی آن باالتــر باشــد، آن را گزینــه 
خوبی برای سرمایه گذاری نخواهند دید. نکته مهم این 

است که در این استراتژی بدون دانستن ارزش ذاتی یک 
دارایی به هیچ عنوان نمی توان به سرمایه گذاری روی آن 
اقدام کرد. بــه عبارت روشــن تر نمی تــوان یــک دارایی را 
ارزش گذاری کرد؛ وقتی به طور کامل آن را نمی شناســیم 

و درکش نمی کنیم!
برای نمونه یک کشــاورز به ســادگی می تواند ارزش یک 
زمین کشاورزی را محاسبه کند و سرمایه گذاری موفقی 
در این زمینه داشته باشد، اما همین کشاورز 
اگر وارد بازار ســهام شــود، احتمــاالً نخواهد 
توانســت ســرمایه گذاری معقولــی در ایــن 
بازار داشــته باشــد؛ آن  هــم زمانی کــه نتواند 
ارزش ذاتــی یــک ســهم را محاســبه کنــد. یا 
چطور یک متخصــص بازار بــورس می تواند 
ارزش حدودی توکن یــک اوراکل غیرمتمرکز 
را در بــازار رمزارزهــا محاســبه کنــد و روش 
ســرمایه گذاری معقولــی بــرای خــود در ایــن 

حوزه در پیش بگیرد؟

 بافت مایکروسافت و تسال را هم بی ارزش 
می دانست

برگردیــم بــه ماجــرای آقــای بافــت! وارن بافــت به عنوان 
یک سرمایه گذار خبره بازار ســهام تنها زمانی روی یک 
ســهم ســرمایه گذاری می کند که آن کســب وکار را کامالً 
درک و ارزیابــی کرده باشــد. به همین خاطر هم هســت 
که ســال ها پیش عنــوان کرده بــود: »من بــه بیل گیتس 
گفتــم ترجیــح می دهــم روی کارخانــه آدامس ســازی 

سرمایه گذاری کنم تا روی مایکروسافت!«
بافت همیشه عنوان می کند که کســب وکار های بسیار 
زیادی وجود دارند که اصالً دانشــی در مــورد آنها ندارد 
و صرفــاً در مــورد کســب وکار های اندکــی دانــش دارد. و 
از قضــا همــان کســب وکار های اندک هســتند  کــه برای 
او ایجــاد ســود و ثــروت کرده اند. بــه همین دلیل اســت 

کــه او ترجیــح می دهــد روی کوکاکــوال و بانــک آمریــکا 
سرمایه گذاری کند تا شرکتی مثل مایکروسافت که هیچ 

دانشی در موردش ندارد!
با همین منطق اســت که »چارلی مانگر«، شریک وارن 
بافــت در شــرکت برکشــایر هاتــاوی هــم ســال ها قبــل، 
پیشنهاد سرمایه گذاری روی تسال را رد کرده و گفته بود 
این ایده احمقانه اســت و به هیچ عنوان حاضر نیست 
روی آن ســرمایه گذاری کند. درســت به همیــن دلیل که 
او دانــش و تجربــه ای در زمینــه خودروهــای الکتریکــی 
نداشت و ترجیح می داد روی چیزی سرمایه گذاری کند 

که آن را می شناسند.

 ضرورت درک یک آینده متفــاوت و نظام 
ارزشی آن

وارن بافت بیت کوین را بی ارزش می داند و حاضر نیست 
روی آن سرمایه گذاری کند؛ دقیقاً با همان استداللی که 
روی مایکروســافت و تسال ســرمایه گذاری نکرده است. 
من به شخصه از این پایبندی به اصول و استراتژی لذت 

می برم و از آن دو نکته مهم استنباط می کنم.
نکته اول اینکه بیت کوین اصالً سهام نیست و مفهومی 
کامالً متفاوت از سهام دارد و نمی توان با چهارچوب های 

ذهنی متناسب با بازار سهام آن را ارزیابی کرد.
نکتــه دوم اینکه بــرای ارزیابی و ارزش گــذاری بیت کوین 
بایــد بــا مفاهیمــی همچــون بالکچیــن، مکانیســم های 
اجمــاع، اثبــات کار، ماینینــگ، کــد نانــس و... آشــنایی 
داشت و به نظرم برای یک فرد 9۱ساله درک این مفاهیم 
کامــالً جدید و ساختارشــکنانه بســیار ســخت اســت و 
طبیعی است که بیت کوین اساساً در ذهن چنین آدمی، 

ایده ای احمقانه به نظر بیاید.
بایــد قبــول کــرد کــه دنیــا در حــال گــذر و گــذار اســت و 
جهان بینــی، ارزش و باورهــای نســل جــوان امــروزی بــا 
جهان بینــی و نظــام ارزشــی و آینــده محتمــل از دیدگاه 

فردی چون وارن بافت 9۱ساله بسیار متفاوت است.

درس های تاجر ۹۱ساله برای دنیای رمزارز

مصطفی قمری  
مدیرعامل شرکت مشاوره 

سرمایه گذاری بینوست

ghamari2004
@gmail.com

چرا وارن بافت حاضر نیست برای همه بیت کوین های عالم حتی ۲۵ دالر خرج کند؟
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وقتی ناکاموتو در ســال 2۰۰9 بیت کوین را معرفــی کرد، این 
امید وجود داشت که بیت کوین نقش پول جهانی را بر عهده 
گیرد، اما هنوز پس از گذشت ۱۳ سال بیت کوین نقش پول 
را ندارد. کماکان پول های رایج دولتی عمده پولی هستند که 

می شناسیم. در همین حال فناوری زیرساختی 
بیت کویــن یعنــی بالکچیــن، زمینــه  را بــرای 
توکن ســازی یــا tokenization پول های دولتی 
فراهم ساخت. بر خالف بیت کوین در پول دولتی 
توکنی، انتشــار و عرضه پول متمرکــز و منتج از 
تصمیمات بانک مرکزی باقی می ماند، اما توکن 
قادر است مزایایی مثل حذف واسطه،  شفافیت، 
کاهش هزینه مبادله، قابلیت برنامه پذیری و در 
شرایطی سانسورناپذیری را برای پول به ارمغان 
آورد. پــول توکنی کاربــرد وســیعی در امور مالی 

یا فایننس اعــم از انتقال پــول و پرداخــت، وام دهی، مبادله 
)بازارهای ارز، طال، اوراق بهادار، کامودیتی و سایر دارایی ها(، 

بیمه گری، شرط بندی و سایر موارد دارد.

 چه کسی باید توکن سازی کند؟
 با توجــه به مزایــای توکن ، همــه پول هــای دولتی دیر یــا زود 
به شــکل توکن درخواهند آمد. ســؤال اصلی این اســت که 
توکن ســازی بایــد به دســت  چــه کســی و روی کدام شــبکه 
بالکچینی انجــام شــود. در روش اول توکن ســازی می تواند 
به دســت بانک مرکزی روی یک شــبکه ملی صــورت گیرد 
که رمزپول بانــک مرکزی یــا CBDC نامیده می شــود. روش 
دوم آن اســت که توکن ســازی به دســت بانک هــای تجاری 
روی شــبکه های جهانی انجام شــود که آن را استیبل کوین 
نامیده اند. این دو شــیوه توکن ســازی سر ســازگاری ندارند، 
یعنی انتشار CBDC در تضاد با انتشار استیبل کوین هاست 
و دلیل و عامل سرکوب استیبل کوین ها از طرف دولت خواهد 
بود. می توان تصور کرد که روش ترکیبی یعنی انتشار همزمان 
رمزپول بانک مرکزی روی شــبکه ملی و اســتیبل کوین های 
مبتنی بر رمزپول روی شــبکه جهانــی به دلیل تناقض های 

ذاتی جدی گرفته نشود.
بحث دوگانه رمزپول و استیبل کوین، بیشترین سابقه را در 

ایاالت متحده دارد. دولت فدرال اعالم کرده فعالً برنامه ای 
برای انتشــار رمزپول بانک مرکزی ندارد، هرچند به رصد 
و پایش تحــوالت ادامــه می دهد. به طــور کلی فــدرال رزرو 
نشان داده که نگران ثبات مالی است و ترجیح می دهد در 
تغییر وضع موجود سیســتم مالی بااحتیاط 
رفتار کنــد، اما در مورد اســتیبل کوین ها وضع 
متفــاوت اســت. اولیــن اســتیبل کوین دالری 
یعنــی تتــر هشــت ســال پیش منتشــر شــد. 
بعد از تتر اســتیبل کوین های متنوعی با انواع 
فناوری شــکل گرفتنــد. دولت فــدرال در تمام 
این سال ها مناقشات، مجادالت و بحث های 
متعددی با ناشــران اســتیبل کوین به ویژه تتر 
داشــته اســت. نهایتاً بعد از چند سال بحث 
و گفت وگو، اکنــون دولت به اســتیبل کوین ها 
چراغ سبز نشــان داده و درصدد است با تنظیم گری آنها 
را به رســمیت بشناســد. خزانــه داری، کنگره، ســناتورها، 
فدرال رزرو، کمیســیون بــورس و جامعه رمــزارز درباره این 
تنظیم گری بحث می کنند. محتمل است که تنظیم گری 
دولــت صرفــاً در حصــول اطمینــان از دارا بودن پشــتوانه 
دالری کافــی و تمکیــن ناشــر بــه فهرســت ســیاه دولتــی 
خالصه شــود. با پذیرش اســتیبل کوین ها توســط دولت، 
پتانسیل امور مالی نامتمرکز آزاد می شود، دالر در معرض 
جهانی شــدن بیش از پیــش قــرار می گیرد و اکوسیســتم 
پول هــای دولتی شــکل جدیــدی به خــود خواهــد گرفت. 
هیچ کشوری نمی تواند از تأثیرات این پدیده برکنار بماند و 
این پدیده بر سرنوشت پول دولتی سایر کشورها از جمله 
ایران تأثیر تدریجی خواهد داشت. در کنار ایاالت متحده، 
دولت انگلستان هم اخیراً همین رویه را دنبال کرده است. 
در جهت مخالف، دولت چین و روسیه برنامه های جدی 
خود را برای انتشــار رمزپول بانک مرکــزی پیش می برند و 
استیبل کوین ها را به رسمیت نمی شناسند. واقعیت این 
است که اگر مطابق این الگو همه بانک های مرکزی اراده ای 
برای تأسیس شبکه بالکچین ملی خود داشته باشند، با 
۱6۴ شبکه خصوصی جدید روبه رو خواهیم بود که البته 

دنیا به این همه شبکه نیازی ندارد.

 چالش های ریال دیجیتال 
 در ایــران بانــک مرکــزی مقــررات رمزریــال را در 2۰ فروردین 
۱۴۰۱ منتشر ساخت و این مستندات دیدگاه بانک مرکزی 
را نســبتاً شفاف ســازی کرد. توکن ســازی ریال در ایــران قرار 
است مستقیماً به دست بانک مرکزی و با معرفی رمزریال 
صورت گیرد. رمزریال روی یک شبکه ملی منتشر می شود و 
تنها اعضای متولی که مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت 
کرده اند، قدرت ساخت کیف پول برای شهروندان یا ساخت 
اپ های نامتمرکز مبتنی بر رمزریال )پیاده سازی قراردادهای 
هوشــمند( را در اختیــار دارند. بر مبنای اطالعات منتشــره 
از ســوی بانک مرکــزی، می توان اســتنباط کرد کــه این نهاد 
الگوی کیف پول خرد را در طراحی رمزریال پی گرفته است. 
کیف های رمزریال مشــمول مقرراتی مشابه مقررات کیف 
پول و پرداخت های خرد خواهند بود. به عبارت دیگر، کیف 
پول های رمزریال صرفاً به مشتریان شناسایی شده بر مبنای 
مقررات KYC تخصیص می یابد و ســقف خُرد برای واریز و 
انجام تراکنش  لحاظ می شود. کیف پول های رمزریال فاقد 
بهره خواهنــد بود. ایــن محدودیت ها با هــدف جلوگیری از 
مهاجرت حساب های بانکی به رمزریال وضع شده است. با 
این توصیفات کیف رمزریال را می توان کیف پول بانک مرکزی 
محسوب کرد که کارکرد اصلی آن در جایگزینی اسکناس و 
پردازش پرداخت های خرد نمایان می شود. در این طراحی، 
رمزریال در رقابت با کیف پول دیجیتال بانک ها، بخشی از 
بار را از دوش شبکه ملی پرداخت )عموماً شاپرک و شتاب( 

برخواهد داشت. 
الگــوی کیــف پــول خــرد تغییــر چشــم گیری نســبت بــه 
سیســتم مالی موجــود محســوب نمی شــود؛ از ایــن رو گام 
بزرگ روبه جلویی هم به حســاب نمی آید، اما ممکن است 
زمینه ساز خسرانی بزرگ باشد. در حقیقت وجود رمزریال 
عامل سرکوب استیبل  کوین های ریال توسط بانک مرکزی 
است تا مانع از شکل گیری رقیب برای رمزریال باشد. این کار 
نوآوری های فین تکی نامتمرکز را که محتمل است در آینده 
در اکوسیستم ایرانی به پیروی از موارد موفق خارجی شکل 
گیرند، تحت الشــعاع قرار می دهــد. وضعیــت دالر توکنی 
می تواند چشم انداز خوبی به ما ارائه بدهد. در حال حاضر 

ناصر مدرسی  
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چرا رمزپول می تواند به عامل سرکوب استیبل کوین، 
امور مالی نامتمرکز و نوآوری های ریالی بدل شود

دوراهی بانک   مرکزی 
رمزپول دولتی

 یا استیبل کوین  خصوصی

 مخالفت کمیسیون با 
ممانعت برای تأمین برق 

تولید رمزارزها

برق ماینرهای 
مجوزدار قطع 

نخواهد شد
گویا قرار بوده مجلس جلوی اختصاص 
برق به استخراج کنندگان رمزارز را بگیرد 
امــا کمیســیون برنامــه و بودجــه بــا این 
اســتدالل کــه ســرمایه گذارهای زیــادی 
با تشــویق برخــی نهادهای دولتــی وارد 
ایــن حــوزه شــده اند جلــوی ایــن کار را 
گرفته است. آنگونه که خبرگزاری خانه 
ملت که ارگان رسمی رسانه ای مجلس 
شــورای اســالمی اســت خبــر داده در 
آخریــن نشســت کمیســیون برنامــه و 
بودجــه ایــن موضــوع مــورد بحــث قرار 

گرفته است. 
ســیدمحمدرضا  رابطــه  همیــن  در 
میرتاج الدینی نایب رئیس کمیســیون 
برنامــه، بودجــه و محاســبات مجلــس 
در تشــریح نشســت این کمیسیون در 
هفتــه گذشــته گفــت: الیحه توســعه و 
مانع زدایــی از صنعت برق کشــور برای 
بررســی به کمیســیون برنامــه و بودجه 
به عنوان کمیســیون فرعی ارسال شده 
بــود کــه تعــدادی از مــواد آن بــا حضور 
معاون وزیر صمت بررســی شد. در این 
نشســت به طــور ویــژه بــر روی مــاده ۱6 
مربوط به وظیفه دولت برای تامین برق 

تولید رمزارزها بحث کرد.
نایب رئیس کمیســیون برنامه، بودجه 
و محاســبات مجلــس اظهــار کــرد: این 
موضــوع کامال شــفاف نشــده بــود و به 
موجــب ایــن مــاده تــا زمانــی کــه قانون 
رمزارزهــا تصویب نشــده دولــت باید از 
اختصاص برق به فعالیت های رمزارزی 
ممانعــت کند که اعضای کمیســیون با 
این ماده مخالفــت کردند زیــرا پیش از 
این بــرای بســیاری تعهد ایجاد شــده و 
نیروگاه برقی احــداث کرده اند، بنابراین 
اعالم شد که پیشــنهاد حذف این ماده 

در صحن علنی مطرح شود.
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اکوسیستم را دست 
سیگنال فروش ها ندهیم!

گفت وگو با یاشار راشدی، فعال حوزه رمزارز و بالکچین که می گوید در حوزه رمزارز و بالکچین 
بیش از ۲1 نوع کسب وکار می توان راه انداخت؛ به شرطی که فضای رگوالتوری را با این 

فناوری همراه کنیم و کسب وکارهای واقعی را محور تصمیم گیری بدانیم
یاشار راشدی، کارشناس نرم افزار  و کارشناس ارشد مدیریت 
فنــاوری اطالعــات اســت کــه در حــوزه توســعه نرم افزار های 
بالکچین و رمزارزها فعالیت می کند. راشدی فعالیت حرفه ای 
خود را با تجارت اجتماعی در ســال ۱۳8۳ آغاز کرد و از سال 
۱۳9۳ با مفاهیم بالکچینی و رمزارزی آشنا شــد و از آن زمان 

مطالعه و فعالیت خود را در این حوزه آغاز کرد.
بــا راشــدی در مــورد اکوسیســتم رمــزارزی ایران 
و مســائلی چــون رگوالتــوری، ســرمایه گذاری و 
فرصت های رمزارزی برای اقتصاد ایران گفت وگو 
کرده ایم. راشــدی معتقد اســت کــه بزرگ ترین 
مشکل در حوزه رگوالتوری سرعت کم تصویب 
قوانیــن با توجــه به ســرعت زیاد پیشــرفت این 
فناوری است. راشدی به استفاده از فرصت های 
رمــزارزی در اقتصاد ایــران خوش بین نیســت و 
می گوید اگر همگام با این فناوری پیش می رفتیم، 

شاید می توانستیم خودمان را به آن برسانیم. 

چــه شــد کــه بــه حــوزه رمــزارز و بالکچین 
عالقه مند شدید؟

من فعالیت حرفه ای خــود را با پلتفرم های تجارت اجتماعی 
در ســال ۱۳8۳ آغــاز کــردم. در آن زمــان بحــث جدیــدی بود 
و من همیشــه دنبال چالــش و فناوری هــای جدید بــودم. در 
تجارت اجتماعی دنبال راه های پرداختی بودیم که بتوانیم با 
خارج از ایران مراوده مالی داشته باشیم؛ زیرا به علت تحریم 
نمی توانســتیم از بســترهای پرداخت بین المللی اســتفاده 
کنیم.  در سال ۱۳9۳ همزمان با این مسئله، من روی اینترنت 
اشــیا هم مطالعــه می کــردم و بــا مفاهیمــی  چون اســتخراج 
بیت کویــن و مســائل پیرامــون آن آشــنا شــدم. در مــورد این 
مفاهیم شــروع به مطالعه و تحقیق کردم و بازارهای رمزارز را 
بررسی می کردم. اواخر ســال 2۰۱6 که اتریوم به بلوغ رسیده 
بود، یکسری گروه های تلگرامی  برای گفت وگو پیرامون همین 
مسائل داشتیم و متوجه شدم که می توان روی اتریوم در بستر 
بالکچین برنامه نویســی کرد. از آنجایی کــه حوزه تخصصی 
من توسعه نرم افزار  بود، این مسئله برای من جذاب تر به نظر 
می رســید. پس به تحقیق و بررســی اتریوم پرداختم و کم کم 
تمام وقتم را روی پروژه های رمزارزها گذاشــتم.  در سال ۱۳97 
پادکســت رادیــو بالکچیــن را ســاختم. در این پادکســت به 
بررسی فنی رمزارزها و پروژه های مختلف بالکچینی پرداخته 
می شد. مطالعات خودم را به زبان ساده در پادکست منتشر 
می کردم. این پادکست ها باعث شــد پروژه های بیشتری در 
این حوزه انجام دهم و از آن سال به طور جدی در حوزه تولید 

نرم افزار های مرتبط با بالکچین فعالیت می کنم. 

به عنوان کسی که سال ها در حوزه رمزارز و 
بالکچین مطالعه و فعالیت داشته  اید، چه نظری در 
مورد وضعیت فعلی اکوسیستم رمزارزی ایران دارید 

و آن را چگونه ارزیابی می کنید؟
راســتش من تا حدودی از اکوسیســتم رمزارزی ایران ناامید 

شده ام. فکر می کنم در سال های ۱۳97 و ۱۳98 فعالیت های 
خیلی خوبی در این حوزه انجام شد و همگام با جهان پیش 

می رفتیم. 
علم مانند دیواری اســت که آجر به آجر ســاخته می شود و 
باال مــی رود. چون در آن ســال ها جهــان در ابتدای ســاخت 
این دیوار بود، ما هم تقریباً همگام با آن پیش می رفتیم، ولی 
متأســفانه به علت اتفاقــات مختلــف از جمله 
رگوالتوری، فضای نامشخص رمزارزها و بالکچین 
در ایران و عدم وجود قوانین مشخص، مهاجرت 
متخصصان این حوزه و باالرفتن قیمت رمزارزها 
در سال 2۰2۱، تولید علم و ساخت ابزار و نرم افزار  
به حاشیه رفت. یعنی ما از یک اکوسیستم لیدر 
که سازنده و تولیدکننده بود، به یک کامیونیتی 
که بیشتر پیرامون تجارت و خریدوفروش فعالیت 
می کنــد، تبدیــل شــدیم. تولیــد ارزشــی که من 
دوست داشتم در فضای بالکچینی ایران اتفاق 
بیفتد، کم رنگ شد. تقریباً ۴۰ درصد شرکت های تولیدکننده 

نرم افزار  در این حوزه بسته شدند.
از طرف دیگر، می توان گفت یکی از دالیل دیگر آماده نبودن 
جامعه برای پذیرش این فناوری جدید بود. اکثر رســانه های 
ما به جای صحبت در مورد مزایــا و جوانب مفید این حوزه، 
مردم را می ترســاندند و به آنها در مورد کالهبرداری هشدار 
می دادنــد. البتــه آمــوزش در ایــن مــورد خــوب اســت، ولــی 
غالب اخبــار ترســاندن و هشــدار دادن بود. این باعث شــد 
کــه شــرکت ها از تولیــد ابــزار و نرم افــزار  دلســرد شــوند. من 
فکر می کنم در دو یا ســه ســال اخیر فعالیت در حوزه تولید 
نرم افزار  و ارزش بسیار کم شــده و در عوض در حوزه تبادل و 

خریدوفروش فعالیت بیشتر شده است.
برای حوزه اســتخراج هم مشــکالت زیادی به وجود آمد. در 
زمانی خالء قانونی وجود داشــت و اســتخراج ممنوع شــد. 

بعد قطعی بــرق به ماینرهــا ارتباط پیدا کــرد. بعد 
استخراج به عنوان صنعت اعالم شد و پس از آن 
قرار شد به ماینرها مجوز داده شود، اما صدور 
مجوز خیلــی زمان بــرد و کســانی کــه در حوزه 

استخراج فعالیت داشتند، نتوانستند از این 
مجوزها به خوبی استفاده کنند. ماینرها هم 
با وزارت نیــرو و وزارت صمــت درگیری هایی 
دارند و نمی توانند مانند قبل فعالیت کنند. 
قبــالً حدود هفت یا هشــت درصد ســهم 
ماینینگ جهان را در اختیار داشــتیم، اما 
االن این سهم کمتر از چهار درصد است. 
بعد از پنج ســال، بــه جای اینکــه فعالیت 
بیشتر شود، انگیزه ها و فعالیت کمتر شده 

است. 

همان طــور کــه شــما هــم اشــاره 
کردید، حوزه تبادل و خریدوفروش نسبت 
به ســایر حوزه ها رشــد بیشــتری داشته و 

صرافی ها بازیگران اصلی این اکوسیســتم هستند. 
برای رشد بیشتر این اکوسیستم چه کسب وکارها و 

بازیگران دیگری باید رشد کنند یا به وجود بیایند؟
وجــود صرافی هــا واجــب اســت و آنهــا بخــش مهمــی  از 
ایــن اکوسیســتم هســتند. به علــت پررنگ شــدن تبــادل و 
خریدوفــروش، صرافی ها بیشــتر روی پلتفرم هــای خود کار 
کردند و کار خود را گسترش دادند. تقریباً صرافی ها نسبت به 
سایر بخش ها بهتر کار کردند و این فاصله زیاد شد. پیشرفت 

صرافی ها بهتر بود و سایر بخش ها عقب افتادند. 
در حــوزه بالکچیــن و رمــزارز، از 2۱ ســرویس و فعالیــت 
مختلــف یاد شــده اســت. بــرای مثــال در حــوزه اســتخراج، 
خــود اســتخراج، تولیــد نرم افزار هــای اســتخراج، خدمــات 
استخراج، میزبانی استخراج، ماینینگ پول ها و سایر مسائل 
مرتبــط بــا اســتخراج بخشــی از این اکوسیســتم هســتند. 
خود صرافی ها بخش بزرگی از این اکوسیســتم هستند، یا 
خدمات حــوزه احراز هویت هم بخشــی از این اکوسیســتم 
هستند. توسعه دهندگان و زیرساخت های بالکچینی مثل 
پروتکل های غیرمتمرکز هم بخش دیگری از این اکوسیستم 

I N T E R V I E W

 دانشگاه آمریکایی 
می خواهد از روندهای روز 

فناوری عقب نماند

پرداخت شهریه 
دانشگاه بنتلی با 

اتریوم و بیت کوین 
بر اســاس اطالعیه اخیر دانشــگاه بنتلی 
آمریکا، دانشجویان این دانشگاه به زودی 
می تواننــد شــهریه خــود را بــا ارزهــای 
 USDC دیجیتــال بیت کویــن، اتریــوم و
پرداخت کنند. در راستای قرارداد همکاری 
دانشگاه بنتلی با صرافی کوین بیس، بنتلی 
اولین دانشگاه ایاالت متحده است که این 
روش پرداخــت را در اختیــار دانشــجویان 

قرار می دهد.
رئیس دانشــگاه بنتلــی در ایــن خصوص 
گفته دانشگاه بنتلی در حال آماده سازی 
رهبران تجاری با مهارت های روز دنیاست. 
از آنجایی که دانشــجویان بنتلی به دنبال 
یادگیــری فنــاوری هســتند، ما نیــز از آنها 
استقبال می کنیم. به گفته او، دانشجویان 
در راستای همراهی با رشــد این فناوری ها 
چشــم انداز کســب وکارهای جهانــی را 

متحول خواهند کرد.
در اطالعیــه این دانشــگاه تأکید شــده که 
رمزارزها نقش مؤثــری در اقتصــاد جهان 
ایفا می کنند و بــر نحوه پرداخــت حقوق، 
نحوه ردیابی پرداخت ها و حتی نحوه خرید 
بلیت بازی ها و کنســرت ها تأثیر خواهند 
گذاشــت. گــزارش فورچــون بیزینــس، 
پیش بینــی کــرده کــه ســهم بــازار جهانی 

ارزهای دیجیتال بیش از دوبرابر شود.
دانشــگاه بنتلــی کــه به عنــوان یکــی از 
دانشگاه های برتر جهان شناخته می شود، 
از جمله دانشــگاه های پیشرو در صنعت 
ارز دیجیتال اســت؛ پیــش از ایــن »باربارا 
اســتیونز«، یکــی از مربیــان ســابق تیــم 
بستکبال زنان این دانشگاه توکن ان اف تی 
یادبود نایســمیت را منتشــر کرد و باعث 
شد این دانشگاه عنوان اولین دانشگاه با 
توکن  ان اف تی را کسب کند. یکی از اولین 
گروه های بالکچین با رهبری دانشجویان از 
دل این دانشگاه پدید آمده است. این گروه 
که توســط »الکس کیم« تأســیس شده، 
ظرف کمتر از چند ماه موفق شد 257 عضو 

را به خود جذب کند.
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کسبوکار
B U S I N E S S

محسوب می شوند. افرادی را هم که سرویس های تخصصی 
در حــوزه بالکچیــن ارائــه می دهنــد، می تــوان جزئــی از ایــن 

اکوسیستم دانست.
ما در بســیاری از این بخش ها حضور نداریم. فعالیت ما در 
حوزه استخراج و تبادل بد نیســت، اما در حوزه پروتکل ها و 
توسعه نرم افزار خیلی ضعیف هستیم. پروژه و محصوالت 
کمی  در حوزه بالکچین داریم. تبادل و ماینینگ بیشــترین 

سهم را از اکوسیستم دارند. 
حتی تولید محتوا و خبر هم بخش هایی از این اکوسیستم 
هستند که من به فعالیت رسانه های داخلی از ۱۰، نمره 6 یا 
7 می دهم، اما جای کار دارند. به نظرم باید محتوای آموزشی 
به زبان ساده تولید شود. یعنی به جای هشدار دادن، به مردم 
آموزش دهیم تا خود قدرت تشخیص داشته باشند و بدانند 

در چه پروژه ای سرمایه گذاری کنند.

نقش رگوالتور در بهبود این اکوسیســتم 
چه می تواند باشد؟ کدام نهادها برای رگوالتوری این 

حوزه مناسب تر هستند؟
در حال حاضر دقیقاً نمی دانم وضعیــت رگوالتوری در ایران 
چگونه اســت، اما از زمــان وزارت آقای جهرمی  قــرار بوده که 
یک رمزارز ملی ارائه شــود و برای آن چندین پروژه در جاهای 
مختلف تعریف شده است. هر سال قرار بوده که این رمزارز 

ارائه شود، اما هیچ گاه چنین اتفاقی نیفتاد. 
قانون گذاری هم به همین منوال است. هر وقت بازار رمزارزها 
صعودی می شــود، رگوالتورها می خواهند این فضــا را رگوله 
کنند، اما به محض کم شدن تب وتاب بازار، بحث رگوالتوری 

فراموش می شود. 
از طرفی رگوله کــردن و تصویب قوانیــن در ایران زمــان زیادی 
می برد، از طرف دیگر هم ســرعت پیشرفت این فضا بسیار 
زیاد است. برای مثال در سال ۱۳97 بانک مرکزی پیش نویسی 
برای رگوالتوری ارائــه داد. در آن پیش نویــس در مورد عرضه 
اولیه سکه صحبت شــده بود؛ موضوعی که در آن زمان داغ 
بود. آن پیش نویس هیچ وقت به قانون و مقررات تبدیل نشد و 
مسئله عرضه اولیه سکه هم همان سال ها تمام شد. بنابراین 
کند پیش رفتن تصویب قوانین و نامشخص بودن فضا باعث 
ایجاد مشــکالت برای کسب وکارها می شــود.  کسب وکار ها 
نمی توانند نقشــه مشــخص و برنامه ریزی بلندمدتی برای 
خود داشته باشند. برخی پروژه ها حتی نمی توانند فعالیت 

خود را آغاز کنند. 
از طرفی، حتی مشخص نیست که کدام نهاد قرار است 
روی رگوالتوری رمزارزها کار کند. نهادهای مختلف دارند 
روی این مســئله مطالعه می کنند و هر کــدام نظر خاص 
خود را دارند و ســاز مخالــف می زنند و توافــق ندارند. این 
اتفاقات باعث می شــود رگوالتوری مشخص نشود و این 
وضعیت ادامه پیدا کند. این باعث می شــود که فعاالن، 
ذی نفعان و بخش خصوصــی نداند که امــکان کار کردن 
روی چه چیــزی را دارد. بــه نظر من بزرگ ترین مشــکل با 
توجه به سرعت پیشرفت این فناوری، سرعت کم تصویب 
قوانین است. تصویب قوانین باید سریع و همگام با این 

فناوری باشد.

به نظر شما رمزارزها یا موضوعاتی مانند 
دیفای چه فرصت هایی برای اقتصاد ایران می توانند 
به  وجود آورند؟ چقدر می توانیم امیدوار باشیم که از 

این فرصت ها استفاده شود؟
من به استفاده از این فرصت های زیاد امیدوار نیستم. چون 
فرصت ها دارند از دست می روند و بعد از اینکه فاصله ما زیاد 
شود، هر چقدر هم تالش کنیم، رسیدن به این فناوری سخت 
است. اگر همگام با آن پیش می رفتیم، شاید می توانستیم 

خودمان را به آن برسانیم.
ولی فرصت هایی که این فضا می توانست در اختیار ما قرار 
دهد، زیاد هستند. برای مثال، ارائه خدمات به خارج از ایران 
و کارهای فریلنســری در حوزه تولید نرم افزار  و تولید محتوا 
از جمله این فرصت ها هســتند. در ابعاد بزرگ تر و کلی تر، 

می توانســتیم بخشــی از تجارت خارجی خــود را نه تنها با 
استفاده از کریپتو، بلکه با استفاده از قراردادهای هوشمند 
نیز انجام دهیم. تمام بســترهایی که بــرای انتقال پول های 
بین المللی داریم، تحریم هستند. می توانستیم با استفاده 
از قراردادهای هوشمند، زیرساخت هایی را ایجاد کنیم که 
امــکان تقلــب در آن وجود نداشــته و شــفاف باشــد و افراد 
ذی نفــع در این قضیه، از شــرکت ها و کشــورهای مختلف، 

به آن اعتماد کنند. 
بالکچین می توانســت این فرصت هــا را به ما ارائــه دهد، اما 
متأسفانه فکر می کنم عقب افتادیم و خیلی زمان می برد تا 

خودمان بتوانیم چنین زیرساختی را ایجاد کنیم. 

شــما فکر می کنید کــدام  کســب وکار ها و 
صنایــع ایــران، ظرفیــت مناســبی بــرای پذیــرش و 

پیشروی به سمت اقتصاد بالکچین را دارند؟
من به این ســؤال پاســخی کلی می دهم. اگــر بخواهیم یک 
معیار کلی در نظر بگیریم، در  کسب وکار هایی که به وجود یک 
واسطه برای اعتماد نیاز دارند، بالکچین می تواند کمک کند. 
فرض کنیم شخص A می خواهد با شخص  B  کسب وکار ی 
راه بیندازد و هر دو برای مراوده مالی یا مسائلی از این قبیل، 
نیاز دارند به شخص یا سازمان X اعتماد کنند. در این زمینه  
بالکچین راهکارهایی ارائه می دهد که می توانیم شــخص یا 

سازمان X را حذف کنیم. 
برای مثال گفته می شود تا ســال 2۰27، بانکداری به شکلی 
که امروزه می بینیم، وجود نخواهد داشت و شکل بانکداری 
تغییر می کند. بالکچین به عنوان یک فناوری متحول کننده از 
طریق قراردادهای هوشمند، شکل بانکداری را تغییر می دهد. 
قراردادهای هوشمند، نهاد یا شخص واسط را از بین می برند. 
بسیاری از  کســب وکار های دیگر هم می توانند به این طریق 

عمل کنند. 

به عنوان فعال حوزه رمزارز، بایدها و الزامات 
سرمایه گذاری در این فضا را چه می دانید؟

این فضا نوســانات زیادی دارد. قیمت ها خیلــی باال و پایین 
می شــوند و تقریباً غیرقابل پیش بینی هســتند. در نتیجه 
این بازاری اســت کــه امــکان دارد افــراد در آن پول زیــادی به 
دست بیاورند یا از دســت بدهند. پس چون ریسک زیادی 
دارد، پیشــنهاد می کنم افراد با ســرمایه اصلی زندگی خود، 
به این بــازار وارد نشــوند تا تحمــل از دســت دادن آن پــول را 

داشته باشند. 
موضوع بعدی این است که افراد سطح ســواد خود را در این 
زمینه باال ببرند و آموزش های مختلفی را فرا بگیرند. در واقع 
بیشتر به سواد خود متکی باشند، نه افرادی که در شبکه های 
اجتماعی فالوورهای زیادی دارند. به این افراد سیگنال فروش 
گفته می شود و مشــکالت زیادی به وجود می آورند. ممکن 
اســت هدف ســوء داشــته باشــند یا رمــزارز ناشــناخته ای را 

تبلیغ کنند. 
بنابراین درباره رمزارزی که می خواهند روی آن سرمایه گذاری 
کنند، مطالعه داشته باشند. رمزارزی که کاربرد نداشته باشد، 
بی ارزش است. مثال هایی وجود دارد که می تواند این حرف 
مرا نقض کند. برای مثال کوین شیبا، میم کوینی است که برای 
تفریح ایجاد و با تبلیغات بین المللی پروموت شده و قیمت 
آن یکبــاره باال رفته اســت. چنیــن کوین هایی ممکن اســت 
به سرعت قیمت خود را از دست بدهند و افراد را متضرر کنند. 
اما کوین هایی که شناخته شده تر هستند و کاربرد بیشتری 
دارنــد، مانند بیت کویــن و اتریوم، نوســانات کمتــری دارند و 

گزینه های بهتری برای سرمایه گذاری هستند. 
فناوری های دیگری هــم ماننــد ان اف تی ها ارائه شــده اند که 
ریسک های خود را دارند. بعضاً هم سودهای بسیار زیادی 
دارنــد. برای مثــال یــک ان اف تی که ســال گذشــته 2۰۰ هزار 
دالر بود، امروز چند میلیــون دالر ارزش دارد، ولی تعداد این 
ان اف تی ها و پروژه های مشابه زیاد شده و امکان دارد ان اف تی 
چند میلیون دالری امروز، ماه آینده ۱۰ دالر هم ارزش نداشته 

باشد. 

گپی با حمیدرضا ولی زاده، مدیر پروژه های امنیت رادین

رادین ماینر بومی تولید می کند

REPORTگزارش

 پیشــرفت روزافــزون علــم و صنعــت 
بالکچیــن در دنیــا باعــث شــد ارگان ها و 
ســازمان های ایرانــی هــم بــه ســمت اســتفاده از 
امــا  کننــد،  حرکــت  بالکچیــن  ظرفیت هــای 
محدودیت های حاکم بر کشــور، فعالیــت را برای 
مجموعه های خواهان فناوری دشوار کرده است. 
شــرکت رادین با شناســایی نیاز این مجموعه ها، 
پــروژه تولیــد ماینــر بومی سازی شــده را کلیــد زده 

است.

 بــه گفتــه حمیدرضــا ولــی زاده، مدیــر 
پروژه های دپارتمان امنیت شرکت رادین، 
با وجود اینکه دستگاه های ماینر بسیار گران قیمت 
و پرمصرف هستند، شرکت ها انتخاب کرده اند که 
با صرف هزینه و انرژی، به اســتخراج بیت کوین و 
سایر ارزهای دیجیتال بپردازند. او ادامه داد: »در 
این شرایط شرکت رادین، خالء دستگاه های ماینر 
بومی سازی شــده را احســاس کــرد و بــا توجــه بــه 
فنــاوری رمزنــگاری ســخت افزاری کــه در ســایر 
محصوالت رادین از جمله HSM اســتفاده شده، 
تصمیم گرفــت ماینر داخلی و بهینه سازی شــده 
تولید کند، در همین راســتا هم پــروژه تولید ماینر 

بومی را در چند فاز طراحی و آغاز کرد.«

 ولی زاده در خصوص مزیت های ماینر 
ایرانــی رادیــن توضیــح داد: »اغلــب 
ماینرهــای موجــود در کشــور، وارداتــی و گــران 
هستند و استفاده از آنها در مقیاس های بزرگ، 
باعــث خــروج ارز از کشــور می شــود. یکــی از 
مهم ترین ویژگی های دســتگاه ماینر رادین این 
است که از خروج ارز از کشور جلوگیری می کند. 
ماینــر رادیــن بــا تکیه  بــر خالقیــت و اســتعداد 
متخصصــان داخلی در دســت طراحی اســت. 
معموالً در شرایط تولید داخلی، متخصصان به 
ویژگی ها و جزئیات فنی محصول کامالً اشراف 
دارند و در نتیجه در صورت موفقیت، پشتیبانی 
و خدمات پــس از فــروش بهتری ارائــه خواهند 
داد.« او اضافــه کــرد: »یکــی از مهم تریــن 
بخش های پروژه ماینــر رادین، به دســت آوردن 
فناوری دســتگاه اســت. رادین که خــود فناوری 

دســتگاه را طراحــی و مهیــا کــرده، می توانــد بــه 
سازمان ها و ارگان ها در ابعاد فنی و فناوری کمک 

کند.«

 او در پاســخ به پرسشــی درباره اینکه آیا 
ماینرهای رادین می توانند برطرف کننده 
نیاز بازار ایران باشند یا خیر، بیان کرد: »پروژه تولید 
ماینر داخلی در چهار فاز طراحی  شده که فاز اول به 
سرانجام رسیده و باقی مراحل به زودی عملیاتی و 
اجرایــی می شــوند. رگوالتــور محدودیت هــای 
ســنگینی برای ماینرهــا در نظر گرفتــه، در نتیجه 
واردکنندگان عالوه بر صرف هزینه های هنگفت 
دالری، در گمرک هم با مشکالت ترخیص مواجه 
می شوند. این فرایند بسیار زمان بر است و ممکن 
است کسب وکار به هنگام دریافت دستگاه دیگر 
به آن نیازی نداشــته باشــد. عالوه بر این، خرید و 
ترانزیت دستگاه های ماینر از سایت های خارجی 
بسیار هزینه بر و سخت است. این شرایط نشان 
می دهــد کــه خریــد ماینرهــای داخلــی بــرای 
کسب وکارها بسیار آسان تر اســت.« به گفته او، 
به دلیل قیمت رقابتی، سهولت دسترسی و مزیت 
خدمات پس از فروش، مشــتری به سمت خرید 

ماینر داخلی متمایل می شود.

 او در خصــوص رویکــرد وزارت صمــت 
درباره ســخت گیری واردات محصوالتی 
که نمونه داخلی دارند، گفت: »این رویکرد شاید 
به صورت موقت مناســب محصــوالت داخلی ای 
باشــد که کامالً با کاال و محصــوالت خارجی قابل 
 رقابــت هســتند، امــا در بلندمدت بــا ممنوعیت 
واردات و نبــود رقابــت، رخــوت و در نتیجــه 
عقب افتادگــی بــرای محصــول داخلــی ایجــاد 

می شود.« 

 او بــا اشــاره به نتیجــه بهینه ســازی های 
انجام گرفتــه توضیــح داد: »یکــی از 
بزرگ ترین اهداف ما این است که محصول بومی 
ما قــدرت رقابت بــا نمونه هــای خارجی را داشــته 
باشــد.« بــه گفتــه او، ماینــر بومــی رادیــن از نظــر 

عملکرد و مصرف انرژی قابل  رقابت خواهد بود.

   عکس:  نسیم اعتمادی




