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آنچه صرافی های رمزارز 
باید بر آن تمرکز کنند
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تا وب 3 هنوز 
راه زیادی مانده 

است!
جهان غیرمتمرکز بالکچینی 
هزینه  و زمان زیادی نیاز دارد

متروپل 
دنیای دارایی 

دیجیتال
راهکارهای مدیریت 

ریسک در فضای رمزارزها

درباره یک شرکت ماینر که به دلیل استفاده از برق 
غیرقانونی محکومیت قضایی گرفته است

این رادین آن رادین نیست!
6

نیاز اکوسیستم رمزارزی بیش از مارکتینگ، آموزش است
3

21 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال دوم 
شماره بیست ویکم 
هشــتم خــرداد
1 4 0 1
16  صفـــــحه

4

مدیرعامل بالکچین دات کام 
درباره امروز و فردای رمزارزها 
چه نظر و توصیه هایی دارد؟

فعالً اوضاع 
همین است!

A N A LY S I S

سقوط یک کوین 
را چماق نکنید!

رئیس صندوق بین المللی پول

  گفت وگو با علی جهانی، هم بنیان گذار بیت پین که 
می گوید بخشی از وظیفه آگاه سازی مردم به عهده فعاالن 

بازار و بخشی دیگر برعهده رسانه های رسمی است

آموزش را 
جایگزین 
ترس کنیم

8

10

پای رمزارز و 
ان اف تی  به 

وصیت نامه ها 
باز می شود
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 هفته گذشته فاجعه »متروپل« آبادان ما را 
داغدار کرد. این حادثه نه فقــط برای مردم 
آبــادان، بلکه بــرای همه ما فاجعــه ای دردنــاک بود. 
دربــاره ابعاد ایــن مصیبــت در رســانه های عمومی 
صحبت کرده اند و می کنند. درباره موارد غیرقانونی و 
در نظر نگرفتن ریسک ها و بسیاری از موارد دیگر هم 
حتمــاً شــنیده اید و امیــدوارم در ســریع ترین زمان 
ممکن مقصران واقعی این فاجعه مشخص و تنبیه 
شوند. هرچند تجربه نشان داده که در این گونه موارد 
در نهایت نه کسی تنبیه می شود، نه معلوم می شود 
که چگونه فرد یا گروهی همه مقررات و استانداردها 
را دور زده انــد. آن هم در صنعتی کــه مجهز به انواع 
روش های کنترل کیفیت و انبوهی استاندارد است. 
تقریبــاً بــرای هــر چیــزی در صنعــت ســاختمان، 
استانداردی مشخص وجود دارد. پس چگونه کسی 
توانسته این چنین جلوی چشــم همه در این ابعاد 

همه استانداردها را زیر پا بگذارد؟ 
 آنچه متروپل بار دیگر برای ما زنــده کرد، این بود که 
در برابر ریسک ها رویکرد مناسب 
را انتخاب نمی کنیم. ریسک بخش 
جدایی ناپذیــر زندگــی اســت و مــا 
نمی توانیم بدون توجه به آن زندگی 
کنیم. گاهی اوقات تصور می کنیم 
اگــر ریســک را نادیــده بگیریــم، 
مســئله را حــل کرده ایــم؛ غافــل از 
اینکــه مخاطــره نتیجــه طبیعــی 
فعالیت هــای ماســت و ریســک 
میــزان تحقق پذیــری مخاطــره را 

نشان می دهد.

 وقتــی بــه همیــن چنــد ســال اخیــر نــگاه 
می کنیم، متوجه می شــویم کــه حوزه های 
زیــادی بــوده کــه در آن موفــق بــه مدیریت ریســک 
نشــده ایم؛ به عنوان نمونه پاندمی کرونــا را ببینید؛ 
ببینیــد کــه چگونــه در برابــر ایــن پدیــده چه بــاال و 
پایین هایی تا امروز داشته ایم. یا مثالً حادثه پالسکو 
را فراموش نکرده ایم که چگونه بی توجهی به ریسک 
در نهایت فاجعه خلق کرد. اگر در صنایعی که تا بن 
دندان مســلح به انواع استانداردهاســت، این گونه 
است، تکلیف در صنعتی مانند دارایی دیجیتال که 

با انبوهی سؤال بی جواب روبه روست، چیست؟ 
 در دنیای دارایی دیجیتال اگر به ریسک ها بی توجه 

باشیم، فاجعه رخ می دهد. ممکن است فاجعه هایی 
کــه در دنیــای دارایی دیجیتــال رخ می دهنــد مانند 
»متروپــل« این چنیــن در کانون توجه قــرار نگیرند، 
ولی دنیای دارایی دیجیتال عالم پرریســکی اســت 
که برای موفقیت در آن الزم است حتماً ریسک های 
آن را مدیریــت کنیم. بخش مهمی از ریســک های 
این صنعت ریسک های سیستماتیک است که با 
پیاده سازی الگوها و روش های مناسب می توان آنها 

را مدیریت کرد.

 ســاده ترین راه مدیریت ریســک های این 
فضــا پیاده ســازی یکســری روش هــای 
حساب پس داده است. به عنوان نمونه بحث KYC را 
در نظر بگیرید که در سال های گذشته استانداردهای 
متنوعــی بــرای آن خلــق شــده اســت. پلتفرم هــای 
معامالتــی در جهــان چهارچوب هایــی را رعایــت 
می کننــد تــا ریســک ها از روی دوش آنها برداشــته 
شود. هر کسی هم که وارد معامالت دارایی دیجیتال 
و به طور خاص رمزارزها می شود، باید بداند که وارد 
فعالیت هایی پرریسک شده و با علم به آن ریسک ها 
باید معامالتش را انجام دهد. احــراز هویت و تأیید 
هویت اولین گام و ساده ترین کاری است که می توان 
انجام داد. خوشبختانه کسب وکارهای شناخته شده 
دارایــی دیجیتــال در ایــران ایــن موضــوع را جــدی 
گرفته انــد، ولــی چیــزی کــه جــای آن خالــی اســت، 
استانداردهاست. نهادهایی مانند FATF در زمینه 
هویت دیجیتال دستورالعمل هایی روشن دارند که 
تا حد خوبی مــورد قبول جهان قرار گرفته اســت. یا 
مثالً در زمینــه ثبت اســناد حســابداری نهادهایی 
ماننــد IFRS دســتورالعمل های روشــنی دارنــد کــه 

می توانند بسیاری از ریسک ها را کاهش دهند.
 متأسفانه تمرکز بسیاری از افراد و نهادها در زمینه 
رمزارزهــا و دارایــی دیجیتــال بر ماهیت آنهاســت. 
برخــی تصــور می کننــد تــا زمانی کــه ماهیــت یک 
پدیده، کامالً برای ما روشن نشده باشد، به هیچ وجه 
نباید از آن استفاده کنیم. در حالی که پرسش های 
بی پاسخ زیادی وجود دارد و اگر بخواهیم بنشینیم 
که همه چیز روشن و شفاف شود، دیگر زمان ورود را از 
دست داده ایم. درباره رمزارزها و دارایی های دیجیتال 
مهم تریــن کاری کــه نهادهای تنظیم گر بایــد انجام 
دهند، مدیریت ریســک و کاهش ریسک هاست. 

پاسخ سایر مسائل در طول زمان پیدا می شود.

INTROسرآغاز

راهکارهای مدیریت ریسک در فضای رمزارزها

متروپل دنیای دارایی دیجیتال

برای تکمیل زنجیره خدمات رمزارزی اولویت ها کدام اند؟

آنچه صرافی های رمزارز 
باید بر آن تمرکز کنند

تحليل
A N A L Y S I S

انتشارات

K A R A N G

چــه بخواهیــم، چــه نخواهیــم صرافی هــای رمــزارز امــروز 
مهم ترین بخش اکوسیستم دارایی دیجیتال در ایران و جهان 
هستند. رشد صرافی های رمزارز نسبت به دیگر بخش های 
اکوسیستم بیشتر بوده و ما امروز شاهد شکل گیری بازیگران 
بزرگ و شناخته شــده هــم در ایران و هم در جهان هســتیم. 

منتها موفقیت بزرگ مسئولیت بزرگ می آورد. 
در همیــن زمینه برخــی از مــواردی را کــه به نظر 
می رسد صرافی های رمزارز باید روی آنها تمرکز 

کنند، مرور می کنیم.
 افزایش کیفیت خدمات و تنوع آن: صرافی های 
رمــزارز بازارهــای تبــادل دارایی هــای دیجیتــال 
هستند. در سال های گذشــته منشاء بسیاری 
از تحــوالت همین صرافی هــای رمــزارز بوده اند. 
حــاال زمــان آن رســیده کــه پــای ســازمان ها و 
نهادهای بزرگ هم به این بازی باز شود. نهادهای 

ســرمایه گذاری جــزء اولیــن دســته ای هســتند که بایــد وارد 
بازی شــوند. متأســفانه در یک روند اشــتباه برخی به دنبال 
دوگانه ســازی هســتند، در حالــی که نهادهــای تخصصی و 
ورودشان به این عرصه در نهایت به افزایش بلوغ اکوسیستم 
منجر می شــود. صرافی های رمزارز با هوشمندی می توانند 
دروازه ورود سازمان ها و نهادها به عرصه دارایی های دیجیتال 
باشند. تا امروز تمرکز بر مدل های کســب وکار B2C بوده که 
باید مدل هــای B2B نیز مــورد توجه قــرار گیــرد. قراردادهای 
اختیــار معاملــه بیت کویــن و اتریــوم، ســرویس هایی مانند 
معامالت مارجین و شبکه ای یا گرید، سرویس های متعدد 
ســهام گذاری، محصوالت جدید برای مشتریان خُرد مانند 
کارت های اعتباری و پرداخت ها و خدمات سازمانی باید بیش 

از گذشته مورد توجه قرار گیرند.
  تســلط بر آینده فین تک: به آن دست کسب وکارهایی 
فین تــک می گوییــم کــه بــا اســتفاده نوآورانــه از فنــاوری 
تــالش می کننــد خدمــات مالــی را متحــول کننــد. تمــام 
کســب وکارهای فین تــک در چهارچــوب ارزهــای فیــات 
محــدود هســتند. کســب وکارهای حــوزه بالکچیــن بــرای 
اولین بــار از ایــن زنــدان بیــرون آمدنــد و توانســتند بــدون 

محدودیت هــای ارزهــای فیــات فعالیــت کننــد. هرچنــد 
حوزه هــای گوناگون دارایی هــای دیجیتــال مقررات گذاری 
نشده و ریسک های سیستمی زیادی در این حوزه وجود 
دارد، اما این حــوزه جدید می تواند آینده فین تک باشــد. 
در شرایطی که برخی از پایان فین تک و عده ای از فین تک 
2.0 صحبت می کنند، کسب وکارهای صرافی 
رمزارز می توانند همان نقشی را بازی کنند که 
کسب وکارهای پرداخت در سال های گذشته 
به عهده گرفتند. کســب وکارهای پرداخت در 
۱0 سال قبل کارهای ساده ای انجام می دادند، 
ولــی امــروز بــه کســب وکارهای زیرســاختی 
تبدیل شــده اند که اپلیکیشــن های آنها دیگر 
یــک اپلیکیشــن پرداخت ســاده نیســت و به 
ســوپراپ تبدیل شــده اند. ســوپراپ های مالی 
که همین امروز هم در ایران مــواردی را داریم، 
اپلیکیشــن هایی هســتند کــه همــه کار می کننــد و همــه 
نیازهای خدمات مالی را یکجا تأمین می کنند. صرافی های 
رمزارز می توانند در حوزه های دیگر  مالی مانند تأمین مالی 
خرد، اعتبارسنجی، پرداخت، تسهیالت و وثیقه گذاری و 

ده ها خدمت مالی دیگر وارد شوند.
 دیفــای، توکن هــای غیرمثلــی و وب  3.0: دنیــای بالکچین 
محدود نیست و هر روز مرزهای آن گسترش می یابد. کمتر 
کسی باور می کرد که ان اف تی ها یا همان توکن های غیرمثلی 
این چنین در جهان با استقبال مواجه شوند. هرچند مانند 
بســیاری از هایپ ها تب وتــاب روز اول به مرور کم می شــود، 
اما ان اف تی نشــان داد که توان پیوند زدن دنیای بالکچین با 
حوزه های دیگر را دارد. این فرصتی است که نباید به راحتی 
از دست داد. متأسفانه برخی افراد معلوم الحال چه در ایران 
و چه در خارج از ایران، پیشگام این عرصه ها بودند و ممکن 
اســت همین موضوع به مانعــی ذهنی بــرای ورود چابک به 
این عرصه ها تبدیل شود؛ در حالی که دیفای و وب  3.0 آینده 
وب هستند. اگر وب تا پیش از بالکچین وب محتوا بود، بعد 
از بالکچین بــه وب ارزش تبدیل می شــود. فرصــت محدود 
است و اتفاقاً صرافی های رمزارز می توانند بازیگران اصلی این 

مینا والی
 مدیرمسئول

@mina_vali

رضا قربانی

@mediamanager_ir
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نسخه نوزدهم کریپتو 
داشبورد با همکاری کریپتو 

کالج منتشر شد

یک گزارش تحلیلی
آمــوزش در حــوزه رمزارزهــا بــرای یــک 
اکوسیستم تازه پا از نان شب هم واجب تر 
اســت. آن هــم در فضایی که هرکســی از 
راه می رســد بــرای ایــن بــازار توصیه هــا و 
پیش بینی هــای متنــوع ارائــه می دهــد. 
نشــریه کریپتــو داشــبورد محصــول 
مشترک دو مجموعه کوین پالس و کریپتو 
کالج است. کریپتو داشبورد؛ یک گزارش 
تحلیلی از بازار رمزارزهاســت کــه هر دو 
هفته یک بار منتشر می شود و محتوای 
آن شــامل بررســی داده هــای آن چیــن، 
تحلیل تکنیکال بازار، ارائه واچ لیست از 
ارزهای مستعد رشد، بررسی حوزه های 
به روز و فناوری های نوین دنیای بال کچین، 
مصاحبه بــا فعــاالن حــوزه و رویدادهای 

مهم پیش  روی رمزارزهاست.
داشــبورد  کریپتــو  نوزدهــم  نســخه 
بــه بررســی وضعیــت بــازار رمزارزهــا 
پرداختــه و عوامــل اقتصــادی تأثیرگذار 
روی بــازار کریپتو را بررســی کرده اســت. 
ایــن شــماره پــروژه پولمــوس را به عنــوان 
یکــی از پروژه هــای فعــال در بازی هــای 
بالکچینــی معرفی  کــرده اســت. در کنار 
تمامــی ایــن مطالب به بررســی شــرکت 
سرمایه گذاری خطر پذیر A16Z پرداخته 
شــده و ســرمایه گذاری شــرکت های 
سرمایه گذار خطرپذیر، در دو هفته اخیر 
مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه با 
دید بلندمدت، به شاخص های آن چین 
و تأثیر اتفاقات اخیر پــروژه لونا پرداخته 
شده است. در کنار تمامی موارد ذکرشده 
واچ لیستی از ارزهای دارای پتانسیل رشد 
باال تهیه شده که دارای ستاپ معامالتی 
و همراه با اســتراتژی ورود و خــروج به آن 

ارز هستند.
در این نســخه همچنین، اخبار برگزیده 
شــبکه های اجتماعــی مهــم گــردآوری 
شده است. در ادامه مطالب این نسخه، 
طی مصاحبه ای، با هادی آجیلی آشــنا 
و از دانــش و دیــدگاه ایشــان بهره منــد 

می شوید.

در هفته گذشــته قیمت 29 هزار دالری بیت کوین و 
باال و پایین آن در این محدوده نشــانه های اندکی از 
ثبات نســبی در رکود را بــرای بازار رمزارزها داشــت. 
امــا در پایــان هفتــه حمایــت 28.500 دالری خیلی 
برای بیت کوین باقی نمانــد. قیمت بیت کوین حتی 
تــا 2۷.500 دالر نیز کاهــش یافت، ولی بــا یک موج 
صعودی کوتاه توانست باز مقداری باالتر بیاید. در 
حال حاضر قیمت در محدوده 29.000 دالر تثبیت 
می شــود تا بدیــن ترتیــب قیمت نســبت بــه دیروز 
سه درصد و نســبت به هفته گذشــته چهار درصد 

کاهش پیدا کرده باشد.
آلت کوین های اصلی بازار نیز روندی نزولی داشتند، 
با این تفــاوت کــه برعکــس بیت کوین، قیمــت آنها 
همــان مقــدار هــم بازیابــی نشــد. اتریــوم همچنان 
بــا 9 درصــد کاهــش زیــر ســطح ۱.800 دالر معامله 

می شــود. ایکس آرپــی )XRP( حتــی ممکــن اســت 
تــا ســطح 0.3۶5 دالر نیز کاهــش یابــد. کاردانو با 9 
درصد کاهــش، قیمــت 0.۴55 دالر را نیــز آزمایش 

کرد.
اندکــی بعــد از آنکــه بیت کویــن از پــس شکســت 
مقاومــت 30.000 دالری برنیامد، قیمت آن روندی 
نزولی در پیش گرفت. این نزول قیمت ادامه یافت 
تا حمایت 29.000 دالری نیز شکســته شد و حتی 
قیمت تا 2۷.500 دالر نیــز پایین آمد. البته قیمت، 
با شتاب خوبی، بخشی از این کاهش را جبران کرد. 
در حال حاضــر قیمت بــا مقاومــت 29.000 دالری 
کلنجار مــی رود تا در صورت شکســت آن به  ســراغ 
مقاومــت 29.500 دالری برود. اگر ایــن مقاومت ها 
شکسته شود، می توان انتظار رسیدن بیت کوین به 

سطوح قیمتی باالتر را داشت.

اگر بخواهیم ســناریوی نزولی را بررســی کنیم، باید 
بدانیم که یک حمایت قــوی در 28.500 دالر وجود 
دارد. حمایت کلیدی بعدی در ســطح 28.000 دالر 
است که اگر این حمایت شکسته شود، قیمت قادر 

خواهد بود تا 2۷.500 دالر کاهش یابد.
بسیاری از آلت کوین های بازار بیش از هشت درصد 
بهــای خود را از دســت داده انــد؛ فقط اولنــچ در این 
میان با ۱۷ درصد کاهش جلب توجه می کند. قیمت 
اولنچ هم اکنون در بازار به زیر 23 دالر رسیده است.

خالصه مطلب اینکه به نظر می رسد بیت کوین زیر 
29.500 دالر همچنان روندی نزولی در پیش خواهد 
داشــت. حال اگــر قیمــت از 28.500 دالر نیز کمتر 
شود، باید انتظار کاهش بیشتر قیمت را هم داشته 
باشیم. به نظر می رسد آرامش نسبی هفته گذشته 

می تواند مقدمه ای برای یک شوک مجدد باشد.

پیش بینی ها کماکان از روند نزولی بازار حکایت دارند... 
و این یعنی ضرورت هشدار به کاربران کم تجربه

آرامش پیش از توفان؟

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

 هفتــه گذشــته تصویــر حکــم قضایــی ای در 
شــبکه های اجتماعــی منتشــر شــد کــه نشــان 
مــی داد یکــی از شــرکت های فعــال در حــوزه فــروش 
دستگاه های ماینر اقدام به ماین غیرقانونی با برق صنعتی 

کرده اســت. در این حکــم آمده اســت که کیا 
الکترونیک رادیــن به دلیل اســتفاده از برق با 
تعرفه صنعتی در مصارف غیرمجاز در محل 
این شرکت اقدام به ماین غیرمجاز کرده  است. 
همچنیــن در این حکــم عنوان شــده کــه این 
شرکت با تجهیز دستگاه های ماینر مبادرت به 
استخراج غیرمجاز رمزارز می کند. در این حکم 
شرکت رادین عالوه بر جزای نقدی به دو سال 
منــع از فعالیــت در زمینــه تولیــد، طراحــی و 
مونتــاژ دســتگاه های اســتخراج رمــزارز و 
همچنین استخراج رمزارز محکوم شده است. 

این حکم که در تاریخ 2۷ اردیبهشت صادر شده، پس از 
مدت 20 روز قابل  اجراست.

 این حکم در شرایطی صادر شده که شرکت کیا 
الکترونیــک رادیــن کــه خــود را تولیدکننــده 
دستگاه های استخراج رمزارز می داند، به همراه سندیکای 
تولیدکنندگان دســتگاه اســتخراج رمــزارز در نمایشــگاه 

متاراد حضور پیدا کــرده، در حالی که عمــالً باید فعالیت 
خود را متوقف کند و رئیس هیئت مدیره این شــرکت نیز 
دبیر سندیکای تولیدکنندگان دســتگاه استخراج رمزارز 

است.

 همچنین نمایندگان این شرکت که 
در غرفه این شرکت در این نمایشگاه 
حضــور داشــتند، هرگونــه ماینینــگ را رد 
می کنند و خــود را تنهــا ارائه دهنده دســتگاه 
ماینینــگ می داننــد؛ موضوعی کــه بر خالف 
جریانــی اســت کــه در حکــم آمــده اســت. از 
طرفی مشــابهت نــام ایــن شــرکت با یکــی از 
شــرکت های فنــاوری اطالعــات بــا نــام رادیــن 
باعــث اشــتباهاتی در برداشــت فعالیت این 
شــرکت ها در ایــن  خصــوص شــده اســت. 
به خصوص اینکه چندی پیش راه پرداخت طی گزارشی 

از بهره برداری ماینر بومی شرکت رادین خبر داد.

 حاال در واکنش به این تشابه اسمی، میثم رجبی، 
مدیرعامل شرکت پیشرو فناوری اطالعات رادین 
به راه پرداخت گفت: »در چند روز گذشــته و در ارتباط با 
یک حکم قضایی در حوزه اســتخراج غیرقانونــی رمزارز، 

تشــابه اســمی شــرکتی کــه در ایــن پرونــده دخیل بــوده، 
موجب مطرح شدن برخی شائبه ها شده است. از این  رو 
به اطالع همکاران و فعاالن گرامی صنعت آی تی می رساند 
تخلــف صورت گرفتــه توســط شــرکت »کیــا الکترونیک 
رادیــن« در بهره بــرداری غیرقانونی برق جهت اســتخراج 
رمزارز بــه  هیچ وجــه ارتباطی با شــرکت »پیشــرو فناوری 

اطالعات رادین« ندارد. 

 قابــل  ذکــر اســت کــه شــرکت »پیشــرو فنــاوری 
اطالعات رادین« به عنوان یک شرکت فناور صرفاً 
در حال تحقیق و توسعه روی ســخت افزارهای بالکچین 
اســت و تاکنون فعالیتــی تحت عنــوان اســتخراج رمزارز 
نداشــته اســت.« اگــر ســری بــه ســایت ســندیکای 
تولیدکنندگان دســتگاه اســتخراج رمزارز بزنیــد، متوجه 
خواهیــد شــد کــه مشــخص نیســت ایــن ســندیکای 
خودخوانده چگونه و با چه فرایندی شروع به فعالیت کرده 
است. به نظر می رسد بیشتر نقش عاملیت فروش را برای 
شــرکت رادین ایفا می کند. نکته قابل توجه این است که 
این سندیکا و شــرکت رادین در نمایشــگاه متاراد حضور 
دارنــد و در حال ارائــه و بازاریابی محصوالت خــود در این 
نمایشــگاه هســتند که بایــد در ایــن خصوص پاســخگو 

باشند.

درباره یک شرکت ماینر که به دلیل 
استفاده از برق غیرقانونی محکومیت 

قضایی گرفته است

این رادین 
آن رادین نیست!

 آنها که لونا دریافت 
خواهند کرد

ترا 2.0 آمد
 آیا امیدی هست؟

 نســخه دوم شــبکه تــرا روز 
گذشــته و با اعالم تیم توسعه 
ایــن ارز دیجیتــال، فعالیــت خــود را 
به طور رســمی آغاز کــرد. همان طور که 
توســعه دهندگان تــرا پیش تــر گفتــه 
بودند، از توکن های شــبکه جدید برای 
جبــران خســارت هولدرهــای لونــا و 
»UST« اســتفاده می شــود و دیــروز 
یــع  صبــح هــم اولیــن مرحلــه از توز
لوناهــای جدیــد میــان هولدرهــای 
خسارت دیده برگزار شد، اما سؤالی که 
اکنون ذهــن هولدرهــای لونــا و UST را 
درگیر کرده، این اســت که هر شــخص 
به طور دقیــق باید چــه تعــداد توکن در 
جریان این ایردراپ دریافت کرده باشد 
توکن هــای  می تــوان  چگونــه  و 

دریافت شده را مشاهده کرد.

 عرضه کل لوناهای جدید یک 
میلیارد توکن بوده و قرار است 
300 میلیون واحد آن به استخری ویژه 
برای جامعه لونا اختصاص داده شود. 
350 میلیون توکن به مرور بین آن دسته 
از هولدرهای لونا تقســیم خواهد شــد 
کــه قبــل از ســقوط قیمــت ایــن ارز 
دیجیتــال از ایــن توکــن در حســاب 
صرافــی یــا کیــف پــول خــود نگهــداری 
می کردنــد و در اسنپ شــات روز ۱۷ 
اردیبهشت نیز هولدر لونا بوده اند. ۱00 
میلیــون واحــد بیــن کاربرانــی توزیــع 
می شــود کــه پــس از ســقوط قیمت هــا 
اقــدام بــه خریــد لونــا کرده انــد و در 
اسنپ شــات روز پنجــم خــرداد هولدر 

این ارز دیجیتال بوده اند.

 ۱00 میلیون توکن دیگر ســهم 
 UST آن دســته از هولدرهــای
اســت کــه پیــش از ســقوط، از ایــن 
پروتــکل  انکــور  در  اســتیبل کوین 
نگهــداری می کردنــد و کســانی هم که 
 UST پــس از ســقوط اقدام بــه خریــد
کرده اند، در مجموع ۱50 میلیون توکن 
از عرضه کل لوناهای جدید را در قالب 
ایردراپ دریافت خواهند کرد. در مورد 
هولدرهــای UST هــم مــالک بــرای 
شــرکت  داده شــدن در ایــردراپ، ایــن 
برگــزاری  یــخ  تار در  کــه  اســت 
اسنپ  شــات، از این توکن در حســاب 

خود نگهداری کرده باشند.

NEWSخبر

میثم سلیمانی  

msr52004
@gmail.com
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کسبوکار
B U S I N E S S آموزش را جایگزین

ترس کنیم
گفت وگو با علی جهانی،  هم بنیان گذار و مدیر مالی بیت پین که 

می گوید در مورد رمزارزها فیلترینگ دوگانه است. هم آمریکا ما را 
فیلتر کرده و هم ما سایت های رمزارزی خارجی را فیلتر کرده ایم و این 

یک تناقض بزرگ است!
علی جهانی، هم بنیان گذار و مدیر مالی صرافی ارز دیجیتال 
بیت پیــن و فارغ التحصیــل MBA از دانشــگاه صنعتــی 
شــریف اســت. جهانی قبل از ورود به اکوسیســتم رمــزارز، 
در شــرکت های بزرگ بــه کار توســعه کســب وکار و ایده های 
مختلف مشــغول بوده اســت. او به مجموعه های کوچک و 
بزرگی در جذب ســرمایه و تشــکیل گروه کمک می کــرد، اما 

کم کم مسیرش به سمت دنیای رمزارزها تغییر جهت داد. 
در این شماره رمزارز به گفت وگو با جهانی نشستیم و نظرات 

او را در مورد اکوسیستم جویا شدیم. 
جهانی می گوید ما در ایران در ابتدایی ترین مرحله رمزارزها 
باقی مانده ایم و تا زمانی که اجزای دیگر این اکوسیستم مورد 
پذیرش عمومی و قانونی قرار نگیرنــد و دارایی های دیجیتال 
به عنوان یک طبقه دارایی مورد قبول واقع نشوند و برای آنها 
قانون وضع نشود و سیاست گذاری صورت نگیرد، نمی توان 
این اکوسیستم را فراتر از وضعیت فعلی برد. او می گوید در 
قوانین کشــور، رمزارزها به عنــوان دارایی پذیرفتــه و تعریف 

نمی شوند و صرفاً یک تهدید به  حساب می آیند. 

 برای شروع بگویید که چگونه وارد این اکوسیستم 
و کسب وکار شدید؟

من به حوزه رمزارزها عالقه زیادی داشتم و قبل از ورود به این 
کسب وکار، روی این حوزه مطالعه داشتم. موضوع پایان نامه 
من قیمت بیت کوین بود و تقریباً جزء اولین پایان نامه ها در 
این حوزه در ایران محسوب می شد. بعد از پایان نامه بیشتر 
وارد این فضا شدم. قبل تر در فضاهای کالسیک تر این حوزه 
یعنی ماینینگ با شرکت های بزرگ فعالیت داشتیم و سپس 
با آقای مردانی بیشتر وارد فضاهای نوین شدیم و به این فکر 
افتادیم که کسب وکاری در حوزه ارزهای دیجیتال و بالکچین 

داشته باشیم. 
اوایــل در حــوزه آمــوزش و پژوهــش با همــکاری آزمایشــگاه 
بالکچین دانشگاه شریف وارد این حوزه شدیم و بزرگ ترین 
مدرســه آموزشــی و همایش بالکچین ایــران را تحت عنوان 
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M تا وب 3 هنوز راه

زیادی مانده است!
جهان غیرمتمرکزی که بالکچین و وب 3 وعده آن را داده اند 

برای تحقق به صرف هزینه  و زمان زیادی نیاز دارند
اگــر طــی ســال های اخیر بــا رونــد پیشــرفت جهان فنــاوری 
هماهنگ بوده ایــد، حتماً نــام وب 3 را شــنیده اید؛ فاز ســوم 
تکامل جهان وب که به باور بسیاری از طریق غیرمتمرکزسازی 
گسترده از طریق فناوری هایی مانند بالکچین زمینه ساز یک 
جهان مالی آنالین و غیرمتمرکز خواهد شد که در بلندمدت 
برابری را بــرای همــگان فراهم خواهد کــرد. به عبــارت دیگر، 
»وب 3« یک عبارت کلی است که برای توصیف یک اینترنت 
بالکچین محور استفاده می شود که در آن برای مثال، اپ ها 
توســط خود کاربران و برای کاربران ســاخته می شود و قدرت 
به طــور برابر میــان اعضــای جامعه اینترنت تقســیم شــده 
اســت، اما واقعیت وب طی ســال های اخیر بسیار متفاوت 
بوده اســت. در عیــن پیشــرفت و ادغام ســازی فناوری هایی 
مانند بالکچین، همچنین شاهد تثبیت روند مرکزیت یافتن 

بسیاری از جوانب وب بوده ایم. 
در تضاد با مفهوم وب 3، »وب 2« قرار دارد؛ فضای آنالینی که 
در آن ابرشرکت هایی چون گوگل، اپل و آمازون انحصارطلبانه 
قــدرت را برای خــود فراهــم کرده انــد. فضایــی کــه در آن، این 
شــرکت ها در بســیاری از مــوارد تنهــا از طریق واســطه بودن 

میلیاردها دالر سود برای خود دست وپا می کنند. 

برای عموم مردم ســاده اســت که در چنین شــرایطی حامی 
پیام های ضدابرشرکتی شوند. ابرشرکت هایی که در مجموع 
تریلیون هــا دالر ثــروت را از طریــق فرایندهایی بــرای خود به 
ارمغان آورده اند که به راحتی از طریق کدنویسی یا قراردادهای 
هوشــمند می تــوان آن را اتوماســیون کرد. چه کســی اســت 
که نهایتاً میل به حذف واســطه ها و دالل ها نداشته باشد؟ 
فرای بحث های اخالقــی و آزادی طلبانه، چنین وضعیتی در 
زندگی عموم مردم، مطلوب تر خواهد بود. امــا آیا وب 3 یک 
خیال بافی جاه طلبانه نیست؟ هرچه باشد ایالن ماسک در 
یک نقل قول معروف، وب 3 را به »مزخرفات« تشــبیه کرده 
و گفته که این مفهوم عمالً وجود ندارد. آیا می توان در میان 
رؤیای سرخوشانه ای که بســیاری از وب 3 ترسیم می کنند و 
پدیده مزخرف ناموجود ایالن ماســک، یــک تعریف معدل 

برای این پدیده یافت؟

 روی دیگر وب 3
بالکچین، بزرگ تریــن امید بــرای یک اینترنــت غیرمتمرکز 
است. در عین حال از زمان ابداع و ادغام سازی بالکچین در 
فضای وب، نه تنها شاهد افزایش غیرمتمرکزسازی نبوده ایم، 

چرا باید به دارایی های طبقه کریپتو 
به عنوان موارد مشروع ارثی نگاه کرد؟

پای رمزارز و ان اف تی  به وصیت نامه ها باز می شود
 ارزهای دیجیتال و توکن های غیرقابل 
معاوضه یا همــان ان اف تی هــا هر روز 
بیــش از قبــل در حال تبدیل شــدن بــه بخش 
بزرگ تــری از دنیــای ســرمایه گذاری هســتند؛ 
بنابرایــن مهــم اســت کــه بــه پذیرفتــن ایــن 
دارایی هــا به عنــوان مــواردی مشــروع در طرح 
امالک خود شــروع کنیم؛ مبادا کــه در صورت 
یک واقعــه غیرمنتظــره وارثــان خــود را از آنها 
محروم کنیم. با این حال، رمزارزها و ان اف تی ها 
به واســط ماهیت غیرمتمرکز و شخصی خود 
در ایــن رونــد چالش هایی را برای ایمن ســازی، 
انتقال، محافظــت و اهدای ثروت بــه خانواده 
ایجاد می کننــد. حاال اســتراتژی های جدیدی 
برای رســیدگی به ایــن تقاضــای روبه رشــد در 
راستای تنظیم مؤثر ثروت خانوادگی از طریق 
رمزارزهــا و همچنیــن برنامه ریــزی مالیاتــی 
مربــوط بــه ایــن نــوع دارایی هــا در حــال 

شکل گیری است.

 در حال حاضر رمزارزها و ان اف تی های 
فراوانی در بــازار وجــود دارد. ارز هایی 
مانند بیت کوین، اتریــوم، بایننس کوین، تتر و 
ســوالنا در کنــار هــم بخــش بزرگــی از ارزش 
تریلیــون دالری بــازار رمــزارزی را تشــکیل 
می دهند. ان اف تی ها هم یک دارایی دیجیتال 
منحصربه فــرد، قابــل معاملــه در بالکچیــن 
است؛ مانند هنر دیجیتال، یک عکس یا یک 
آواتار بازی ویدئویــی که فقط از بــازار ان اف تی 
قابــل خرید اســت. به عنوان مثــال، می توانید 
زمین مجازی و امالک و مستغالت را در قالب 
ان اف تــی خریــداری کنیــد. در نوامبــر 202۱، 
شــخصی ۴50 هــزار دالر پرداخــت کــرد تــا 
همســایه »اســنوپ داگ«، رپــر آمریکایی در 
متاورس باشد. فروش ان اف تی ها در سال 202۱ 
۱۷ میلیــارد دالر رســید کــه  بــه بیــش از 
ایــن  بــه  روزافــزون  تمایــل  نشــان دهنده 

مجموعه هاست.

 با توجه به اینکه تمام این دارایی های 
دیجیتــال تنهــا از طریــق یــک کلیــد 
خصوصی قابل دسترس هســتند،  در صورت 
اتفاقی غیرمنتظره،  خانواده یا وارثان باید ابتدا 
از ایــن کلید خصوصــی مطلع باشــند. در غیر 
این صــورت راهــی بــرای دسترســی بــه چنین  
دارایی هایی که می توانند از ارزش بسیار باالیی 
هــم برخــوردار باشــند، وجــود نــدارد. در حال 
حاضر تنها دو راه بــرای اطمینان حاصل کردن 
از این مهم موجود اســت؛ نخســت قرار دادن 
ایــن کلیدهــای خصوصــی در اختیــار ضامــن 
وصیــت و دومــی، نگهــداری این اطالعــات در 
میان مدارک شــخصی مالی ماننــد یک والت 

ســرد یا در اختیار یک وکیل قرار دادن. فضای 
رمــزارزی و به خصوص صرافی هــا در تالش اند 
این فراینــد را راحت تر کنند. شــرکت هایی هم 
هســتند که خدمات ضمانت وصیــت را برای 
می دهنــد.  ارائــه  دیجیتــال  دارایی هــای 
شــرکت هایی کــه برخــی از آنهــا به عنــوان 
شــرکت های رمــزارزی بــزرگ نیــز شــناخته 
شــده اند. شــرکت هایی ماننــد کوین بیــس، 
بالک فای، کاسا، آنکوراژ، جنسیس و آنچین. 
در نهایت باید اطمینان حاصل کرد که رمزها و 
کلیدهــای خصوصــی مربــوط بــه ان اف تی هــا 
به راحتی در دســترس ضامن یا امانت دار قرار 
داشــته باشــد. در غیر این صــورت هــر دارایی 
موجود در قالب رمزارز و ان اف تی ممکن است 

برای همیشه از بین برود. 

 در حال حاضر افتتاح حساب های ارز 
دیجیتال و ان اف تی به طور اشتراکی با 
یک فرد قابل اعتماد چه به صورت قابل فسخ 
یا غیرقابل فســخ، دشــواری های خاص خود را 
دارد. با این حال، والت هایی وجود دارند که به 
شــما امکان می دهند حســابی به نام یک فرد 
مورد اعتمــاد افتتاح کنید، یا می توانید ســعی 
کنید چنین فردی را به عنوان ذی نفع حســاب 
خود برگزینیــد. این گزینه تنهــا در صورتی در 
دسترس اســت که شرکتی که حســاب شما را 
مدیریت می کند، چنین امکانی را فراهم کرده 
باشد. با وجود تالش شــرکت های رمزارزی، به 
واســطه برخــی فعالیت هــای رگوالتــوری در 
کشــورهای گوناگــون، پیاده ســازی چنیــن 
سامانه ای با دشواری های خاصی روبه رو بوده 
و عموم افرادی که تالش در نام گذاری ذی نفعان 
خود در حساب های رمزارزی کرده اند، ناموفق 
بوده اند. با این حال امیدها برای توسعه سریع 
این بخــش و ایجــاد توانایــی نام بــردن ذی نفع 
بســیار باالســت و پیش بینــی می شــود کــه تا 
میانه سال 2023 زمینه پیاده سازی مؤثر آن در 

اکثر والت ها و نیز کشورها میسر شود. 

 بدون شک بخشــی از مسئولیت هم 
بــر عهــده افرادی اســت کــه بــا دانش 
قبلی دســت به حفظ ســرمایه در چنیــن بازار 
غیرمتمرکــزی می زننــد. بــرای مثــال اطمینان 
حاصل کــردن از جزئیــات قانونــی محلــی و 
کشــوری پیرامون انتقال مالکیــت دارایی های 
دیجیتال برای هر فرد یک ایده عقالنی و نقطه 
شروع خوبی است. برنامه ریزی ارث و مسائل 
مالیاتی پیرامون ان اف تی ها و رمزارزها پیچیده 
هستند و همچنان در حال تکامل اند. بخشی 
از این روند هم بر عهده تکامل و بلوغ تدریجی 

این بازار خواهد بود.

REPORTگزارش



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 21
8 خـــــــــــــرداد 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

14

رگوالتوری
R E G U L A T O R Y

آتشی که ترا به جان 
کریپتو انداخت

کنگره آمریکا در حال حرکت دوحزبی به سمت رگوالسیون گسترده استیبل کوین هاست

رئیس صندوق بین المللی پول درباره 
رمزارزها چه می گوید

سقوط یک کوین 
را چماق نکنید!

نشســت ســاالنه مجمع جهانی اقتصاد پس از دو ســال 
برگزاری غیرحضوری، در ماه می 2022، در داووس سوئیس 
برگزار شــد. ایــن اجــالس ســاالنه، رهبــران و کارشناســان 
اقتصادی را در راستای تبادل نظر درباره مسائل اقتصادی 
روز دنیــا گرد هــم مــی آورد. موضوعــات جنجالی امســال 
شامل بحران جنگ اوکراین و تشدید بحران های اقلیمی، 
کاهش رشد اقتصادی دنیا و معضالت اقتصاد پساکرونا 
می شود. بخشــی از این نشســت نیز با تمرکز بر رمزارزها 

برگزار شد.
»کریستالینا جورجیوا«، رئیس صندوق بین المللی پول، 
طی سخنرانی خود در حمایت از رمزارزها گفت که سقوط 

یک استیبل کوین محبوب نباید سبب دوری مردم از جهان 
ارزهای دیجیتال شود. این اظهارنظر در پی سقوط شدید 
TerraUSD یا UST در اوایل ماه جاری بود که سبب آغاز 

یک واکنش زنجیره ای و کاهش ارزش بازار رمزارزها شد.
او در ادامه سخنان خود گفت: »از شما خواهش می کنم 
از اهمیــت رمزارزهــا غافــل نشــوید. خدمــات ســریع تر، 
هزینه های کمتــر و گنجایش مالی بیشــتر تنهــا برخی از 
ویژگی های رمزارزها هستند که برای سرمایه گذاران اهمیت 

بسیاری دارند.«
جورجیوا همچنین تأکید کرد که انواع مختلفی از دارایی ها 
و سطوح ریسک مرتبط با آنها وجود دارد. او از مسئولیت 

 سقوط ترا بهانه به دست 
تنظیم گران داده است

این راهش
نیست!

 بازار کریپتو در هفته های اخیر 
پرنوســان و دارای جهش هــای 
بزرگی بوده اســت. بســیاری از مردم از 
وضعیــت فعلــی و رکــود بــازار ناراحــت 
هســتند، امــا ظاهــراً سیاســت مداران 
نه تنها ناراحت نیستند، بلکه جسورتر 

هم شده اند. 

این روزها، منتقدان و مخالفان 
کریپتو سر از پا نمی شناسند و 
دائماً برای سفت وسخت تر کردن قوانین 
درخواســت می دهند. اهرم این دســت 
افراد هم کوین هایی اســت که به شــدت 
افت قیمت داشــته اند؛ کوین هایی مثل 
ترا که از یک دالر به هشت سنت سقوط 
کرده است. آنها از ماجرای استیبل کوین 
تــرا به عنــوان گواهــی بــر حرف هایشــان 
اســتفاده می کننــد و می گوینــد مــا باید 
استیبل کوین ها و سایر ارزهای دیجیتال 

را تنظیم کنیم.

 اما تمــام ماجــرا این نیســت و 
حقایــق مهــم دیگــری وجــود 
دارند که نباید آنها را نادیده انگاشــت. 
نباید شــتاب زده تصمیــم گرفت و تمام 
ارزهــای دیجیتــال را بــا یــک چــوب زد. 
بسیاری از استیبل کوین های برتر مانند 
پکــس دالر و یواس دی کوین ارزش خود 
را کــه معــادل یــک دالر اســت، حفــظ 
کرده انــد. همچنین باید توجه داشــت 
که بسیاری از استیبل کوین ها، با وجود 

کاهش قیمت، انعطاف پذیر هستند.

مقــررات  اینکــه  مهم تــر   
ضرب  االجل و سرسختانه، نه تنها 
گرهــی از مشــکالت موجود بــاز نمی کند، 
بلکه به متشنج شدن بیشــتر بازار منجر 
می شود. مصداق این وضعیت را با نگاهی 

به گذشته می توانیم ببینیم. 

 وقتی چین بیت کوین را ممنوع 
کرد، قیمــت آن در یــک روز ۱0 
درصد کاهــش یافت. نه تنهــا در چین، 
بلکه تنظیم گری های ســخت گیرانه در 
آمریــکا نیــز اثــرات مشــابهی را در بازار 
رمزارزهــا داشــته اســت؛ بنابرایــن، در 
حــال حاضــر بیش از هــر زمــان دیگری 
تنظیم گران بایــد تالش کننــد که تنش 

بیشتری به بازار وارد نکنند.
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