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بازار سرمایه 
و اقتصاد  توکن محور

خانم شریفی نیا 
هرچیز و هرکسی 

را تبلیغ نکنید!
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10 عرض اندام 
در برابر  دیگر بازارها

چرا توکن ووجک با نماد
تقلبیاست؟ WOJ

این یک هشدار است!
همدستی خطرناک سلبریتی ها،استادان 

اینستاگرامی  و توکن های تقلبی

کسب وکارهای رسمی 
در برابرکالهبرداران 

آهنگی از استاد 
شجریان ان اف تی شد

از آدرس های جعلی 
تا ناشناس بودن 

بنیان گذاران، دالیل 
زیادی برای هشدار 

 دادن درباره 
این توکن وجود دارد

تصمیمات تنش زا 
اکوسیستم را 

زیرزمینی می کند!

 گفت وگو با آرش فروزان اعال، فعال حوزه رمزارز 
و بالکچین که می گوید نهادهای رگوالتور باید از 

تجربیات فعاالن اکوسیستم رمزارزی استفاده کنند

17 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال دوم 
یازده اردیبهشت
1 4 0 1
16  صفـــــحه
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 رئیس سازمان بورس خبر داد

صندوق سرمایه گذاری 
رمزارزی در انتظار

دریافت مجوز فقهی

اجازه دهیم دوره گذار 
کسب وکارهای رمزارزی طی شود

درباره یک استوری 
اینستاگرامی که 

بهانه خوبی شد برای 
بحث و گفت وگو 

درباره خطر ورود 
سلبریتی ها به 
حوزه رمزارزها 
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 اخیراً پای ســلبریتی ها به حــوزه تبلیغ 
توکن های تقلبی باز شده است؛ نه اینکه 
قبالً در این عرصه حضور نداشتند، بنابراین جای 
خالی شان را شــاخ ها و غول های اینستاگرامی پر 
کرده بودند. سلبریتی های تلویزیونی که به واسطه 
بیت المال و استفاده از رانت های گوناگون از طریق 
صداوســیمای جمهــوری اســالمی ایــران رشــد 
کرده اند، اکنون شروع به تبلیغ توکن های تقلبی 
کرده اند. متأسفانه در شرایطی هستیم که فناوری 
بنیادین بالکچین در حال تغییر همه چیز است و 
به دلیل ســواد مالــی پایین مــردم ایران بســیاری 
فرصــت را غنیمــت شــمرده اند و بــا اســتفاده از 
احساسات خام مردم در حال سوءاستفاده از آنها 
هستند. روش همه آنها هم شناخته شده است و 
می گوینــد بــا توکنــی کــه معرفــی 
می کنند، سریع پولدار می شوید! 
این در حالی است که دنیای رمزارز 
مانند دیگر بازارهای سرمایه گذاری 
و حتی پرریسک تر از آنهاست. اگر 
کسی بتواند به سرعت در بازارهای 
بــورس و اوراق بهادار پولدار شــود، 
قطعاً در بازارهای پرریسکی مانند 
کریپتو هم می توانــد. منتها نکته 
اینجاســت که آنچه ایــن بازارها را 
جذاب می کند، نه پولدار شدن یک شــبه در آن، 

بلکه فرصت های کسب وکاری است. 

توســط  کــه  تقلبــی  توکن هــای   
اینستاگرامرها معرفی می شود و حمایت 
برخی چهره های شناخته شده تلویزیونی را هم به 
دســت آورده اند، توکن هایی پوچ هســتند که در 
نهایت باعــث مال باختگــی مردم می شــوند. در 
آخرین مورد شــاهد بودیم که ملیکا شریفی نیا، 
بازیگر ســریال های تلویزیونی دســت به معرفی 
یکی از شاخ های اینســتاگرامی زده و او را مشاور 
مالی خودش معرفی کرده است. این فرد که گویا 
در ایران هم ســاکن نیســت و صرفاً برای مشاوره 
مالی به خانم شــریفی نیا به ایران آمده، در حال 
تبلیغ توکن  تقلبی »ووجک« با نماد WOJ است. 
گفته می شــود افرادی مانند علی حسنی، باربد 
معصومی ملقب به bitbod و ماهان تیموری در 
کانال های تلگرامــی در حال تبلیغ گســترده این 

توکن تقلبی هستند. جالب اینجاست که پیش 
از ایــن برخی خواننده های فارســی زبان خــارج از 
کشور هم این توکن را معرفی کرده بودند، ولی بعداً 
بابت معرفی عذرخواهی کردند. ولی فعالً خبری 
از عذرخواهــی توســط چهره هــای تلویزیونــی 

نیست.

 متأســفانه اکوسیســتم رمــزارز ایــران 
اکوسیستم نوپایی است و هنوز قوانین و 
مقررات آن تدوین نشــده اســت. در این شــرایط 
آنچه این اکوسیستم را سالم و سر پا نگه داشته، 
خودتنظیم گری ای بوده که کســب وکارها و افراد 
شناخته شده انجام داده اند. اکوسیستم رمزارز 
ایران متمرکز بر رمزارزهای شناخته شــده است؛ 
رمزارزهایی مانند بیت کوین و اتریوم و در مواردی 
که رمزارزهایی ریسک باالیی دارند، مانند دوج و 
شیبا اینو حتماً توسط فعاالن گفته می شود که 
خدای ناکــرده افــراد به هوای ســود بــاال متحمل 

ریسک های باال نشوند.

 چهره های شناخته شــده اکوسیســتم 
رمــزارزی ایــران همیشــه نســبت بــه 
ریســک ها هشــدار می دهنــد و هرگــز پروژه های 
شبهه دار را معرفی نمی کنند، این در حالی است 
که چهره های اینســتاگرامی بــا سوءاســتفاده از 
اتمسفر ایجادشــده، مردم را به ســوی پروژه های 
ناشناخته هدایت می کنند. استدالل آنها هم این 

است که سود در توکن های ناشناخته است. 

 اکنون شاهد ورود چهره هایی هستیم 
کــه از شناخته شدن شــان بــه واســطه 
تلویزیون و جذابیت حوزه رمزارزها، می خواهند 
از این کاله نمدی برای خود بدوزند. در این زمینه 
بــه نظــرم عاقــالن اکوسیســتم و چهره هــای 
شناخته شــده باید هماهنگ و یکپارچه و مورد 
به مورد نســبت به هرگونه تبلیغــات توکن های 
تقلبی در محیط عمومی تذکر دهند. در صورتی 
که شاخ های اینســتاگرامی بر این حوزه مسلط 
شــوند، هرگــز نمی توانیــم امیــدوار باشــیم کــه 
اکوسیســتم رمزارز ایران شــکل بگیرد و شــاهد 
جنگلی خواهیم بود که مشــتی کالهبردار آن را 

می گردانند.

INTROسرآغاز

همدستی خطرناک سلبریتی ها، استادان اینستاگرامی 
و توکن های تقلبی

این یک هشدار است!

از آدرس های جعلی تا ناشناس بودن بنیان گذاران، دالیل زیادی برای 
هشدار دادن درباره »ووج «وجود دارد

چرا توکن ووجک با نماد
 WOJ  تقلبی است؟

تحليل
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انتشارات

K A R A N G

پروژه هــای کالهبــرداری در زمینــه رمــزارز روش هــای 
مشــخصی را دنبــال می کننــد؛ یــا کالهبــرداری پانــزی 
هســتند، یــا فعالیت هــای هرمــی و بازاریابی شــبکه ای 
دارنــد یــا دروغ می گوینــد و عــدم شــفافیت دارنــد و 
وعده های غیرمنطقی می دهند. آنهایی که فعالیت های 

پانــزی انجــام می دهنــد، قطعاً کالهبــرداری 
هستند. در این شیوه از کالهبرداری افرادی 
کــه تــازه وارد می شــوند، تأمین کننــده ســود 
کسانی هســتند که قبالً وارد شــده اند و این 
کالهبرداری تــا زمانی که افــراد جدیدی وارد 
شــوند، ادامه می یابد. در روش هایــی مانند 
فعالیــت هرمی یــا بازاریابی شــبکه ای لزوماً 
بــا کالهبــرداری مواجــه نیســتیم، بلکــه بــا 
پــروژه ای روبه رو ییم کــه ریســک باالیی دارد 
و باید به همه کســانی کــه می خواهنــد وارد 
ایــن پروژه هــا شــوند، هشــدار داد و افــراد با 

در نظر گرفتن همــه جوانب وارد این پروژه ها شــوند. در 
برخی موارد هم شاهد پروژه هایی هستیم که وعده های 
غیرمنطقی می دهند؛ این پروژه ها هم لزوماً کالهبرداری 
نیســتند، ولــی باید دقــت کنیم کــه در عمــل وعده های 
منطقی هم به آسانی عملیاتی نمی شوند، چه برسد به 
رؤیاپردازی های غیرمنطقی. در این موارد ما نمی توانیم 
نیت خوانی کنیم و شــاید افــراد به رؤیاهای خــود ایمان 
داشته باشند، اما مردم مسئول رؤیاپردازی های دیگران 
نیســتند و اگر کســی می خواهــد از عملی شــدن رؤیای 
کســی حمایت کنــد، بایــد بدانــد که ریســک بزرگــی را 

برداشته است.
یکــی از پروژه هایــی کــه بــا قطعیــت می تــوان گفــت 
کالهبرداری اســت، پــروژه ووجک با نماد WOJ اســت. 
معموالً تمــام پروژه های موفــق نرم افــزاری در گیت هاب 
صفحه دارند و اتفاقاً صفحات آنها معموالً شلوغ است 
 WOJ و مدام به روز رسانی می شــود. اولین چیزی که در
محل ایراد است، صفحه این توکن در گیت هاب است 

که بــا مشــاهده آن متوجه می شــویم متن باز نیســت و 
تقریباً هیچ فعالیتی جز درخواستی برای فهرست شدن 

مشاهده نمی شود. 
آدیت یا حسابرسی قرارداد هوشــمند این توکن توسط 
شرکت eNebula  انجام شــده که گویا شیطنتی اینجا 
انجام شــده و قرارداد هوشــمندی که آدیت 
شــده، با قرارداد هوشــمندی که پیاده  سازی 
شده، متفاوت هستند. در قرارداد هوشمند 
توابعــی وجــود دارد کــه مالــک می توانــد هر 
کیــف پولــی را کــه مایل باشــد، بــالک کند یا 
هر لحظــه کــه اراده کنــد، قــرارداد را متوقف 
کنــد. در کیــف پول هــای مالــکان نیــز مقدار 
بســیار زیــادی توکــن وجــود دارد کــه بــه کار 
پامپ و دامپ می آید. این در حالی است که 
چهره هــای اینســتاگرامی و تلویزیونی ایران 

این توکن را تبلیغ کرده  اند. 
شــرکتی کــه ادعــا می شــود توســعه دهنده ایــن توکــن 
اســت، آدرس های جعلی دارد و بنیان گذاران این پروژه 
مشــخص نیســتند و اقتصــاد توکــن ووجک هــم کامالً 
نامشخص است. گاهی اوقات در اقتصاد توکن پروژه ها 
چیزهایی گفته می شود که غیرمنطقی و نشدنی است؛ 
این پروژه خاص اساساً ادعا و پیشنهادی در این زمینه 

ندارد.
در ایــران  افرادی مانند علی حســنی، باربــد معصومی، 
ماهــان تیمــوری و خشــایار مــرادوردی ملقــب بــه آدام 
مرادی در حال تبلیغ این پروژه کالهبرداری هستند و به 
نظر می رسد حجم کالهبرداری در این رمزارز تقلبی به 

حدود ۱۰ میلیون دالر هم برسد.
امیدواریم با ورود به موقع دســتگاه های امنیتی شــاهد 
فاجعه دیگری در زمینه رمزارزهای تقلبی نباشیم. از آن 
سو امیدوارم فعاالن حوزه رمزارز هم به دور از هیجان و 
به صورت منطقی درباره این پروژه تقلبی بگویند و زمینه 

سوءاستفاده را کاهش دهند.

مینا والی
 مدیرمسئول

@mina_vali

رضا قربانی

@mediamanager_ir
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ANALYSISتحلیل

ادامه از صفحه قبل

پیوند بین بالکچین و 
بازار سرمایه 

در ایران
اســترالیا در بازار ســرمایه خود، سیســتم 
ثبــت clarity و Depository را بر مبنای 
بالکچیــن قــرار داده اســت. امــا بوســتون 
 The Boston( توکن سکیوریتی اکسچنج
Security Token Exchange( در 
آمریــکا اتفــاق متفاوت تری اســت. یعنی 
بورسی را شکل می دهند، یکسری سهام و 
ای تی اف را در آن  می پذیرند و با پشتیبانی 
آنهــا توکن منتشــر  می کننــد و اینهــا را در 
بســتر یک بالکچین خصوصی  می برند. 
بعد از پذیرش این سهام  و انتشار توکن ها 
و شــکل گیری بــازار، ســهام پذیرفته شــده 
می توانند در تمام بورس هــای آمریکا  وارد 

شوند.
هرچند نهادهای ناظر ما عالقه مند هستند 
کــه برنامه ریزی در مرکزیــت اتفاق بیفتد، 
سپس بالکچین و توکن آن ایجاد و مقررات 
از ابتدا مشــخص شــود، اما ایــن روش در 
برخــورد بــا فناوری هــای جدیــد درســت 
نیست. ما باید اجازه دهیم ابتدا اتفاقات 
و پروژه های کوچک در این حوزه پیش روند 
و بخش های مختلف خود را تطبیق دهند. 
سپس به مرور این اتفاقات گسترش یابد و 
به سمت باال رود. یعنی نمی توان با رویکرد 
معمول سازمان بورس پیش رفت و از قبل 
مدل را ساخته و بعد اجرا کنیم. این مدل و 
روش خیلی قابل اجرا نیست. حداقل در 
مورد فناوری های جدید و این فناوری خاص 

نمی توان آن را اجرا کرد. 
شاید برای شروع، یک شرکت سبدگردان 
بتواند در بستر اختصاصی بالکچین خود 
ای تی اف ایجاد کنــد و فعالیت  های خود را 
روی بســتر بالکچین انجام دهــد. یا حتی 
 می توان بخشی از یک صندوق را در قالب 
توکن برد. یــا برای مثــال یکســری توکن با 
 )asset backed token( پشــتوانه دارایی
ایجاد کنیم و به مرور بازار ما با این موضوع 
و مســائل مرتبط آشنا شــود. این توکن  ها 
 می توانند روی ســهام، انواع صندوق  های 
  سرمایه گذاری، طال و ملک تعریف شوند. 
سال  ها پیش بحثی مبنی بر فروش متری 
مسکن داشتیم که محقق نشد. در بستر 
بالکچین این کار را  می توان انجام داد. یعنی 
می تــوان امــالک را به تعــداد زیــادی توکن 
تبدیل کرد و بعد توکن  ها را فروخت و افراد 

را در منافع آن ملک شریک کرد.  
راه درســت برای ورود بازار سرمایه به حوزه 
بالکچیــن همیــن اســت. می بایســت از 
پروژه ها شروع کرد و کم کم در جهت تطبیق 

کل بازار با این قضیه پیش رفت.

وضعیت بازار در ماه می )اردیبهشت( سال های گذشته، 
عمدتاً صعــودی بوده اســت. امســال امــا، بازار شــرایط 
متفاوتی را تجربه می کند و بازدهی بیت کوین از ابتدای 
ســال ۲۰۲۲ همچنــان منفی اســت. با ایــن اوصــاف، آیا 
عملکرد خوب قیمت در ماه می ســال های گذشته، این 
بار هم تکرار می شــود؟ بیت کوین روز گذشته و به دنبال 
ســقوط قیمت ها در بازار جهانی ســهام، از اوج ۴۰.۲۰۰ 

دالری خود یک حرکت نزولی جدید را آغاز کرد.
عملکرد بیشتر آلت کوین های مطرح بازار در ۲۴ ساعته 
گذشته بدتر از بیت کوین بوده که نشان می دهد با تشدید 
نوســان ها در بازار، میزان ریســک پذیری سرمایه گذاران 
هم کاهش یافته است. برای مثال، اتریوم در ۲۴ ساعت 
گذشته بیش از پنج درصد کاهش قیمت داشته و اولنچ 
نیز سقوطی شش درصدی را تجربه کرده است؛ این در 
حالی است که بیت کوین در مدت مشابه چیزی حدود 

چهار درصد از ارزش خود را از دست داده است.
شــاخص بورســی »S&P۵۰۰« نیز روز جمعه با ســقوط 
مواجه شــد و اکنــون در آســتانه بدترین شــروع ســاالنه 

خود از ۱۹۴۲ دالر قــرار دارد. در همیــن حال، قیمت طال 
در بازارهای جهانی در ۲۴ ســاعت گذشته رشــد کرده و 
همچنان جهش شــش درصدی شــش ماه گذشــته آن 
دســت نخورده باقی مانده اســت. عملکرد بیت کوین از 
ابتدای سال ۲۰۲۲ تاکنون در مقایسه با شاخص بورسی 
S&P500 و طــال ضعیف تــر بــوده اســت. بــا ایــن حــال، 
همان طور که از نمودار زیر پیداســت، ایــن ارز دیجیتال 
در این بازه زمانــی چهارماهــه بازدهی بیشــتری از اوراق 
قرضه خزانه داری آمریکا داشــته اســت. بازارهای مالی 
به طور کلی از ابتدای سال ۲۰۲۲ درگیر فضای پرریسکی 
بوده اند کــه از افزایش تنش ها میان روســیه و غــرب )در 
مسئله جنگ اوکراین( و عوامل کالن اقتصادی نشئت 
گرفته است. روند قیمتی بیت کوین از ابتدای سال جاری 
میالدی، پرنوســان و بدون یک جهت مشــخص بوده و 
محور میانی این نوسانات نیز سطح ۴۰.۰۰۰ دالر است. 
با وجود بازدهی منفی بیت کوین از ابتدای امسال، قیمت 
بیت کوین همچنــان ۱۶ درصد بیشــتر از کــف 33.۰۰۰ 
دالری است که در ۲۴ ژانویه )۴ بهمن( به ثبت رسید. این 

در حالی است که شــاخص S&P۵۰۰ اکنون در پایین تر 
سطح خود از ابتدای سال ۲۰۲۲ قرار دارد. داده های مربوط 
به بازارهای آتــی و کاهش تقاضا برای خرید تتر، نشــان 
می دهد که ممکن است روند نزولی بازار ارزهای دیجیتال 
ادامه دار باشد و قیمت ها هم در ادامه به سطوح پایین تر 
سقوط کند. به گزارش کوین تلگراف و به نقل از سایت »ارز 
دیجیتال«، شاخص ارزش بازار ارزهای دیجیتال در سه 
ماه گذشته باالی یک خط روند صعودی در نوسان بوده 
است. سطح ۱.۷۵ تریلیون دالر آخرین حمایتی است که 
سه روز پیش و در ۲۷ آوریل )۷ اردیبهشت( مورد آزمایش 
قرار گرفت. آزمایش این حمایت با سقوط بیت کوین به 
سطح 38.۰۰۰ دالر و کاهش قیمت اتریوم تا ۲.8۰۰ دالر 

همزمان بود.
ارزش بــازار ارزهای دیجیتــال در هفت روز گذشــته 3.۵ 
درصــد کاهــش یافتــه و در این میــان بیشــترین کاهش 
قیمت مربوط به توکن های ریپل )۱8.8 سقوط(، کاردانو 
)۱۰.۲ درصد ســقوط( و پولکادات )۹.۷ درصد ســقوط( 

بوده است.

تحلیل هفتگی بازار ارزهای دیجیتال که نشان می دهد ممکن است روند نزولی قیمت ها ادامه دار باشد

۳۸ هزار؛ کانال تعیین کننده بیت کوین

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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 عضو بانک اروپا می گوید 
فضای بی قانون رمزارزها به 

کنترل نیاز دارد

  نوسان قیمت ها 

نگرانی اصلی 
اروپایی هاست

در حالی که تنش هــا در پارلمــان اروپا در 
بحبوحــه  جنــگ جــاری در اوکرایــن در 
باالتریــن ســطح اســت، در پس زمینــه 
ایــن جریــان، رمزارزها هــم نقش خــود را 
در تنش هــا و بحث هــا حفــظ کرده انــد. 
کریپتو که در جبهه های مختلف با رقبای 
رگوالتوری مختلف در حال تنش است، 
حــاال بایــد خــود را بــرای مقابله بــا بانک 
مرکــزی اتحادیــه اروپا نیــز آمــاده کند. بر 
اســاس چندین بیانیه طی دو مــاه اخیر، 
نگرانی اصلی مقامات این بانک، نوسان 
شــدید قیمــت در بــازار رمــزارزی  اســت. 
برخی کارکنان افراطی تر نیز تا جایی پیش 
رفته اند که کل صنعت را یک برنامه پانزی 

و هرمی معرفی می کنند.
فابیو پانتا، مقــام بلندپایه بانــک مرکزی 
اروپــا و عضــو هیئت مدیــره این ســازمان 
مالی مهم، یکی از این افراد اســت. او که 
از سال ۲۰۲۰ عضو هیئت مدیره این بانک 
است، در گذشته کل صنعت رمزارزها و 
فناوری بالکچین را به یک جو دیوانه وار و 
بی قانون تشــبیه کرده بود. حاال در سال 
۲۰۲۲ بــه نظــر می رســد اشــتهای او برای 
استفاده از عبارت های رنگین در خصوص 
بازار رمزارزها کم نشــده اســت. او که روز 
سه شــنبه گذشــته در دانشــگاه کلمبیــا 
ایالت نیویورک سخنرانی می کرد، گفت: 
»اعضای فرقه رمزارزها وعده بهشت روی 

زمین را می دهند. 
آنهــا یــک روایــت وهــم آور را بــه خــورد 
مردم می دهند تا بتواننــد تا جای ممکن 
حباب فعلــی رمزارزها را زنده نگــه دارند. 
ولی نگاه اول همیشــه گول زننده اســت. 
رؤیای ساتوشی ناکاموتو برای ساخت ارز 
دیجیتال قابل اطمینان که بتواند ارزهای 
عادی را براندازد، فراتر از یک رؤیا نخواهد 
بود. بایــد در صحــرای بی قانــون رمزارزها 

قوانین محکم تری وضع شوند.« 

طــی ســال های اخیــر و در میــان باتالقــی از فعالیت هــای 
رگوالتوری مســتمر از ســوی کشــورهای بزرگ، کشورهای 

کوچکی ماننــد الســالوادور و باهامــاس در پی 
اســتفاده از تنگی بــازار و تثبیت جایــگاه خود 
به عنــوان مقاصــد کســب وکارهای رمــزارزی 
مختلفی هســتند که به دالیل مختلف اعم از 
مالیات  های رمــزارزی و افزایــش محدودیت  ها 
بــر دارایی هــای دیجیتــال بــه فکــر »مهاجرت 

رمزارزی« هستند. 
بــا وجــود مهاجــرت برخــی اســتارتاپ های 
کوچک تــر بــه باهاماس طی ســال اخیــر، حاال 
این کشور با مهاجرت صرافی رمزارزی بزرگ و 
معتبر FTX موفق شده تا اولین غول رمزارزی را 

به جزیره کوچک خود جذب کند. اف تی ایکس که تا پیش 
از این مقر اصلی خود را در ســنگاپور برقرار کرده بود، طی 
سال اخیر بیشتر و بیشتر مورد محدودیت های رمزارزی 
جدید که توسط دولت این کشور وضع می شد، قرار گرفت. 
اما وقتی این محدودیت ها فراتر از حدود ملی به اجرا درآمد 
و خطری برای فعالیت های بین المللی اف تی ایکس شــد، 
تصمیم »رایان ساالم«، مدیر این شرکت، برای مهاجرت 

از سنگاپور قطعی شد.
روز سه شنبه بود که ساالم و سم بنکمن فرید، بنیان گذار 
اف تی ایکــس اعــالم کردنــد کــه مقصــد آتــی این شــرکت 
باهامــاس خواهــد بــود. اف تی ایکــس کــه پیــش از ایــن 
نیــز در جزیــره همســایه باهامــاس، یعنــی آنتیگــوا دفتر 
داشت، حاال مقر دوم و اصلی خود را در ناسائو، پایتخت 

باهاماس افتتاح خواهد کرد، اما چرا در بین تمام کشورها 
اف تی ایکس و بسیاری دیگر باهاماس را انتخاب کردند؟

 خوشنامی تاریخی
 میراث باهاماس به عنوان یک کشور با قوانین 
مالی آسان ساز، نو نیست و به دهه ها پیش از 
محبوبیت رمزارزها بازمی گردد. تبدیل شدن 
این کشور به یک مقصد رمزارزی تنها نتیجه 
همراه شــدن این کشــور با آخریــن روندها در 
جهــت ادامــه ســنت خــود بــرای عمل کــردن 
به عنــوان یــک مقصــد ســرمایه گذاری و 
فعالیت هــای مالی اســت.  دهه هــای متوالی 
اســت که باهاماس با نرخ کم مالیات و ایجاد 
نرخ های پایین تر برای ســرمایه گذاران، به جذب آنها و نیز 
سرمایه شان می پردازد. به غیر از اینها قیمت ساخت وساز 
عموماً ارزان تر از کشورهای دیگر است و کسب شهروندی 

یا اقامت آن نیز با سرمایه گذاری بسیار آسان می شود.
تخمین زده می شود که کل فرایند مهاجرت، ساخت وساز 
مقر جدید اف تی ایکس و انتقال پرســنل هزار نفره اش به 

باهاماس حدود ۶۰ میلیون دالر آب خورده باشد.

 نبود محدودیت های کرونایی
بــر خــالف کشــورهای جنــوب شــرق آســیا ماننــد چین و 
ســنگاپور کــه محدودیت هــای کرونایــی در آنهــا بــه قــول 
بنکمن فرید »آخرالزمانی« است، باهاماس از اوایل سال 
۲۰۲۲ در جهــت حــذف کامــل محدودیت هــای کرونایــی 

حرکت کرده است. بنکمن فرید ادامه می دهد: »بسیاری 
به تحســین از سیســتم  نــوی دورکاری کــه هر روز بیشــتر 
غالب می شود، می پردازند. به عنوان یک صرافی رمزارزی 
بــا میلیاردهــا دالر ســرمایه کــه مســئول آنهــا هســتید، 
نمی توانیــد بســیاری از کارها را بــا دورکاری پیــش ببرید و 
بایــد بتوانیــد به طــور آزاد و در خــارج از محــل کار بــه کار و 
همفکری بپردازيد. اصل تصمیم ما برای مهاجرت هم از 
این محدودیت هــای آخرالزمانی ســنگاپور کلید خورد که 
بعد از این باهاماس را بــه دالیل مختلف به عنوان مقصد 

نهایی برگزیدیم.«

 بدنامی تاریخی؟
 البته بانکداری لیبرال و جذب سرمایه گذاری باهاماس با 
جنجال های خاص خود همراه بوده است. در طول سال ها، 
بارهــا و بارهــا شــاهد پرونده هــای پول شــویی بین المللــی 
بزرگــی بوده ایم که نــام باهاماس به عنوان یکــی از مقاصد 
ذخیره پول شسته شده ذکر می شد. حاال برخی نگران اند 
رگوالتورها نه به طور مستقیم، بلکه به شکل غیرمستقیم 
با ارتبــاط دادن مهاجــرت رمــزارزی بــه کشــورهایی مانند 
باهاماس، در جهت بدنام کردن صنعــت رمزارزی حرکت 

کنند.
وجود و احداث مقرهای تعدادی از بزرگ ترین صرافی های 
رمــزارزی جهان در مقاصــد کمتر شناخته شــده ای مانند 
مالــت، باهامــاس، آنتیگــوا و الســالوادور می توانــد در 
بلندمــدت تأثیــر معکوســی نیز بــر برنــد ایــن صرافی ها و 

به طور کل صنعت رمزارزی داشته باشد.

بــورس و اوراق بهادار در ادامــه تأکید کرد: 
»در کنــار این مســئله، موضوع اســتفاده 
از فناوری های بالکچیــن و نیز فناوری های 
مشــابه آن در فرایندها مطرح اســت؛ این 
موضــوع دارای بحــث و مقولــه متفاوتــی 
اســت و بایــد برخــی فرایندهــا را از طریق 
اســتفاده از نوآوری های جدید در دســتور 
کار قرار دهیــم، در این زمینــه هم با کمک 
ســایر نهادهــای مالــی در حــال بررســی و 
تصمیم گیری هســتیم تا مشــخص شود 

که چگونه می تــوان از نوآوری هــای جدید 
در فراینــد تســویه و نیــز ثبــت و نگهداری 

دارایی ها استفاده کرد.«
او تأکیــد کــرد: »در خصــوص معاملــه 
رمزارزهــا صندوقــی پیشــنهاد شــده کــه 
در  آزمایشــی  به صــورت  اســت  قــرار 
سندباکس اجرایی شــود، اکنون اقدامات 
آن انجام شده و این صندوق ها در صورت 
تأیید مســائل فقهــی راه انــدازی خواهند 

شد.«

راهبرد جذاب باهاماس
چگونه یک میکروکشور در حال جذب استارتاپ های رمزارزی است؟

پارسا خاک نژاد
 

Parsa.khaknezhad
@gmail.com
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کسبوکار
B U S I N E S S

تصمیمات تنش زا 
اکوسیستم را 

زیرزمینی می کند!
گفت وگو با آرش فروزان اعال، فعال حوزه رمزارز و بالکچین 

که می گوید نهادهای رگوالتور باید از تجربیات فعاالن 
اکوسیستم رمزارزی ایران استفاده کنند

آرش فــروزان اعال از ســال ۱38۹ در صنایع مختلف فین تک 
فعالیت دارد. او در ابتدا فعالیت خود را از صنعت پرداخت 
آغــاز کرد و ســپس بــه حوزه هایــی چــون بانک، اینشــورتک 
و لندتــک هــم وارد شــد. تخصــص اصلــی فــروزان در حوزه 

مدیریت محصول و توســعه   کســب وکار است. 
فروزان از ســال ۱3۹۵ در حــوزه فارکس و از ســال 
۱3۹8 در حوزه رمزارز و بالکچین فعالیت می کند 
و در چند صرافــی ارز دیجیتال به عنوان مشــاور 

فعالیت دارد. 
در مصاحبه پیش  رو فروزان در مورد اکوسیستم 
رمزارز در ایران می گوید. او معتقد است رمزارزها 
راه ورود ارز را هم به کشــور باز می کنند و می توان 
 GDP با صادرات خدمات حوزه بالکچین سطح
کشور را باال برد. او ضمن اشاره به اینکه می توان 

به راحتــی در فضــای ان اف تــی کشــور درآمدهــای جــذاب و 

کنترل شده ایجاد کرد، می گوید می توان فضای فرهنگی ایران 
را به  ان اف تی گره زد و مسیر کارآفرینی جامعه هنر ایران را به 

اقتصاد بین المللی باز کرد.

 با توجــه بــه اینکــه در حــوزه رمــزارز 
فعالیت های زیادی داشته اید، لطفاً برای شروع، 
دیــدگاه خــود را از وضعیت فعلی اکوسیســتم 

رمزارزی ایران بیان کنید.
به اعتقــاد مــن، نــوآوری همچــون ســمفونی با 
نــت ســی آغــاز می شــود و ایــن نــت موجبــات 
همراهــی دیگــر عناصــر اکوسیســتم را فراهــم 
خواهد آورد. فضای سکوی مبادالت کریپتو در 
ایران دقیقاً به ســال های اول صنعت پرداخت 
شــبیه اســت. البته با تفاوت عظیمی در حوزه 
مدیریت و تفکرات اکوسیستمی. این اکوسیستم ناپخته و 

   عکس:  پریا امیرحاجلو

I N T E R V I E W

 فرصت های سرمایه گذاری 
و کسب وکاری رمزارزها 

محدود به صرافی ها 
نیست

چه کارهای دیگری 
می توان کرد؟

 فرصت ها و راهکارهای زیادی 
ورود ســرمایه گذاران  بــرای 
حقیقــی و حقوقــی بــه این فضــا وجود 
دارد. در مــورد  ســرمایه گذاری در ایــن 
یــادی،  ز خطــرات  هرچنــد  فضــا، 
به خصوص برای قشــر کم درآمد وجود 
دارد، امــا بــا توجــه بــه بحــث تحریم ها 
می تــوان نــگاه بلندمدتــی نســبت بــه 
 ســرمایه گذاری در این فضا داشــت. به 
شرطی که آگاهانه رفتار شود، می تواند 

فرصت جذابی برای مردم باشد.

 نکته جذاب دیگــری که وجود 
دارد مربوط به  ان اف تی هاست. 
در فضــای  ان اف تــی کشــور به راحتــی 
و  جــذاب  درآمدهــای  می تــوان 
کنترل شــده ای ایجــاد کــرد. می تــوان 
فضای فرهنگی ایــران را به  ان اف تی گره 
زد. هــر   کســب وکاری کــه مربــوط بــه 
اقتصاد خالق و هنر است، می تواند در 
فضــای  ان اف تــی، مســیر کارآفرینــی 
جامعــه هنــر ایــران را بــه اقتصــاد 
بین المللی بگشاید. تبدیل آثار فعاالن 
حــوزه هنری کشــور به  ان اف تــی فضای 
جذابــی را در ایــران بــه وجود مــی آورد. 
البته موضوع بازی هــای بالکچینی نیز 

قابل سرمایه گذاری است.

 در حال حاضر بازیگران اصلی 
اکوسیستم رمزارزی، صرافی ها 
ایــن  در  تبــادل  بخــش  و  هســتند 
اکوسیستم نســبت به ســایر بخش ها 
رشد بیشتری داشته است. اما می توان 
بــرای بهبــود ایــن اکوسیســتم و رشــد 
متوازن آن، بخش ها و  کســب وکارهای 
دیگری را هم توسعه داد. برای نمونه در 
فضــای  ان اف تــی و متــاورس کارهــای 
بسیاری می توان انجام داد. همچنین، 
یــادی  در  ز قابلیــت  و  ظرفیــت 
کســب وکارهای مبتنــی بــر بالکچین و 
توکنایز کردن برخی  کسب وکارها وجود 
دارد. در توسعه  نرم افزارهای بالکچینی 
و پروژه هــای دیفــای هــم قابلیت هــای 
زیادی وجــود دارد کــه می توانند باعث 
رشد درآمد در کشــور شوند. همان طور 
که گفتــم بازی هــا، متــاورس و ان اف تی 

شدیداً مقیاس پذیرند.

ANALYSISتحلیل

راضیه مینایی  

Raziyeh.minaei995
@gmail.com

به سوءمدیریت های ابتدایی دچار است که به  نظرم تمام این 
موارد به علت دوره گذار این حوزه است. ما در حال طی کردن 
یک مسیر بلوغ هستیم و در این مسیر خواسته یا ناخواسته، 
یکسری اتفاقات ناهنجار و آزمون وخطا پیش می آید. به عالوه 
در این مسیر، رخدادها و عناصر زرد و اتفاقات غیرهمسو هم 
شکل می گیرند. اما به مرور جامعه )کامیونیتی( خود را غربال 
می کند و به جایی می رسد که خودتنظیم گری اتفاق بیفتد. 

البته رگوالتوری به معنای دانش آن، نه کنترل و نظارت آن.
برای مثال در صنعت پرداخت ایران، شرکت شاپرک متشکل 
از فعــاالن حــوزه بانکــی و پرداختــی بود کــه این خود نشــان 
می دهد نقش بهره گیری از منابع انســانی موجود در همان 
حوزه می تواند به بلوغ رگوالسیون کمک کند و همان طور که 
نمایان است، همچنان شــاپرک خود را به روز می کند. حوزه 
رمزارز هم در همین مســیر قرار دارد. این حوزه هنوز به بلوغ 

نرسیده و در حال گذار است. 
چند نکته قابل تأمل در حوزه تبادل در ایران قابل ذکر است. 
در این حوزه دو رویکرد وجود دارد؛ برخی می گویند کریپتو به 
نفع اقتصاد کشور اســت و برخی می گویند به ضرر آن. من 
بااطمینان می گویم تأثیری که بالکچین و کریپتو می تواند روی 
GDP کشور از طریق حوزه اقتصاد خالق بگذارد، هیچ یک از 
صنایع فین تکی ایران قادر به انجام آن نیستند. بر خالف گفته 
برخی افراد که می گویند این موضوع باعث خروج ارز از کشور 
می شود، به نظر من شاید حتی راه ورود ارز را هم به کشور باز 
کند. برای مثال صادرات یکســری خدمات حــوزه بالکچین 

می تواند GDP کشور را به شدت مورد حمایت قرار دهد.
یک سوءمدیریت خاص و قابل مشاهده در حوزه تبادل رمزارز 
در کشور وجود دارد. جامعه رمزارزی هنوز یکپارچه نیست و 
به بلوغ نرسیده است. فعاالن حوزه کریپتو و صرافی ها هنوز 
برای ســاختن یک اکوسیســتم پختگی الزم را ندارنــد. افراد 
باسواد و قابل بسیاری در این اکوسیستم حضور دارند، ولی 
هنوز موفق به تشکیل یک کامیونیتی نشده اند که با تحقق 
این موضوع نگرانی حاکمیت نیز کاهش می یابد. برای مثال در 
بانک ها، بیمه ها و کارگزاری ها یکسری سندیکاها، انجمن ها 
و محافل وجود دارند که به بلوغ رسیده  اند و به دنبال منافع 

شخصی نیستند. 
در مورد موضوعات رگوالتوری در این حوزه هم باید بگویم که 
هنوز در ایران ناشناخته است. ما می توانستیم برای صنعت 
حلقه بسته پرداخت ایران، ساختاری مثل شاپرک تعریف 
کنیــم، ولی به عنــوان مثال بــرای اخــذ کارمــزد در ایــن حوزه، 
در کارمزد تراکنــش اتریوم چه قانونی می توانیم بنویســیم؟ 
کارمزد متغیر است و هر لحظه تغییر می کند. البته این مثال 
برای برخی شاید دور از ذهن باشد، اما واقعاً تفکر رگوالتوری 
شاید تا این سطح پیش برود. پس ما باید اجازه دهیم که این 
حوزه دوره گذار خــود را طی کند. چون رگوالتوری این فضا در 
ایران به همین سادگی اتفاق نمی افتد. موضوعات بسیاری از 
قبیل مالیات، پول شویی، مســیر ورود و خروج ارز از کشور یا 
مباحث کســب وکارهای بالکچینی همچون  ان اف تی وجود 

دارد. رگوله کردن این مسائل کار آسانی نیست. 
به نظر من می توانیــم حوزه رمــزارز را یک دنیای مــوازی برای 
صنعت پرداخت در نظر بگیریم و بگوییم ما تجربیات خوبی 
در صنعت پرداخت و بانک کشور داشــتیم، اما کسب این 
تجربیــات ۱۲ یــا ۱3 ســال زمان بــرده اســت. نمی توانیــم این 
تجربیات را در روز اول وارد حوزه رمزارزها کنیم. قوانین شاپرک 
هنوز هــم هر فصــل آپدیت می شــود. پــس چطــور می توان 
تجربیــات چنین فضــای پویایی را بــه حــوزه کریپتو تحمیل 
کرد؟ به عقیده مــن باید اجــازه داد فضای کریپتــو دوره گذار 

خود را طی کند.

 به تأثیــر رمزارز بــر اقتصــاد ایــران و تولید 
ناخالــص ملــی اشــاره کردیــد و گفتیــد کــه رمزارزها 
می توانند تأثیر چشــم گیری بر تولیــد ناخالص ملی 
داشته باشند. در این مورد و در مورد فرصت هایی که 
رمزارزها برای اقتصاد ایران به وجود می آورند، بیشتر 
توضیح می دهید؟ تا چه اندازه می توان امیدوار بود که 
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

عرض اندام 
در برابر  دیگر بازارها

یک مقایسه تطبیقی برای اینکه بهتر بدانیم بازار رمزارزها و اندازه آن چقدر مهم است
سال 202۱ یک سال بســیار پرفرازونشیب و البته مهم 
بــرای رمزارزهــا بــود. در این ســال بــرای اولین بــار ارزش 
بــازار رمزارزهــا از دو تریلیــون دالر گــذر کــرد. در ابتدای 
ســال 202۱ این رقــم زیــر یــک تریلیــون دالر بــود، اما با 
گذشت تنها چند ماه، در ســه ماهه چهارم سال 202۱، 
این رقــم بــه حــدود ســه تریلیــون دالر رســید. حــال به  

نظر زمــان خوبی بــرای یک بررســی کلی 
اســت. منطقــاً بهتریــن راه بــرای درک 
این نوع ارقام، مقایســه با سایر صنایع، 

سرمایه گذاری ها و دارایی هاست.
بحث های زیادی حــول محور رمزارزها و 
دارایی های دیجیتال وجود دارد، اما یک 
موضوع کامالً واضح اســت؛ دارایی های 
دیجیتــال در هــر حــال به عنــوان دارایی 
محســوب می شــوند. بــا در نظــر گرفتن 
ایــن نکتــه، نقطــه شــروع خوبــی را برای 
مقایســه آن با ســایر دارایی هــا از جمله 

فلزات گرانبها، امالک، ســهام، اوراق بهادار و… انتخاب 
کرده ایم.

  ارزش بــازار رمزارزهــا در مقابــل فلــزات 
گرانبها

اجــازه دهیــد از فلــزات گرانبهــا شــروع کنیــم؛ چراکــه 
باارزش ترین رمزارز - بیت کوین - اغلب به عنوان »طالی 
دیجیتال« معرفی می شــود. در حال حاضر ارزش بازار 
طال ۱۱.4 تریلیون دالر اســت. این یعنی پنج برابر ارزش 
بــازار تمامی رمزارزهــا و ۱۳ برابــر بیت کویــن )ارزش بازار 
بیت کوین چیزی حدود 0.88 تریلیون دالر است( البته 
این نکتــه را فراموش نکنید که طال هزاران ســال اســت 
که در این عرصه فعالیت دارد و کاربردهای متعددی از 

جواهرات تا لــوازم الکترونیکی دارد؛ بنابرایــن این ارقام 
جای تعجبی باقی نمی گذارند.

بــا ایــن  حــال عرضــه محــدود بیت کویــن ســبب شــده 
ســرمایه گذاران آن را به عنــوان یــک دارایی نســبتاً امن 
تلقی کنند. در سال 202۱، ۱0 میلیارد دالر از صندوق های 
طال برداشت شده؛ چراکه بیت کوین باالترین رکوردهای 

خود را در مقابل چاپ بی رویه پول ثبت کرد.
 بــه گفتــه پــل تــودور جونــز، مدیــر صنــدوق 
ســرمایه گذاری میلیــاردر، طــالی دیجیتــال در 
حال »برنده شدن در مسابقه« در برابر همتای 
فیزیکی خود است. نکته جالب اینجاست که 
ارزش بازار رمزارزها تقریبــاً دوبرابر بازار جهانی 

نقره )۱.28 تریلیون دالر( است.

  ارزش بــازار رمزارزهــا در مقابــل 
امالک و مستغالت

 مقایسه یک صنعت ۱0ساله با بخش جهانی 
امالک و مستغالت به نظر ظالمانه می رســد، اما به هر 
حال چاره ای نیســت. در حالــی که ارزیابــی ارزش تمام 
امــالک و مســتغالت جهــان تا حدودی دشــوار اســت، 
تصــور می شــود کــه حــدود چهاربرابــر تولیــد ناخالص 
داخلــی جهانــی باشــد  و حداقــل ۱۶0 برابــر ارزش بازار 

رمزارزهاست.
ارزش بازار امالک و مستغالت ۳40 تریلیون دالر است 
که آن را به مهم تریــن ذخیره ثروت شناخته شــده برای 
بشــر تبدیل می کند. امالک تجاری حــدود ۱0 درصد از 

کل این رقم را تشکیل می دهند.

  ارزش بازار رمزارزها در مقابل سهام
 ارزش بازار رمزارزها به هیچ وجه قابل مقایســه با ارزش 

سهام جهانی نیست. ارزش سهام تا اکتبر 202۱ چیزی 
حدود ۱22 تریلیون دالر بود و ارزش سهام ایاالت متحده 

و اتحادیه اروپا به ترتیب ۵0 و ۱4 تریلیون دالر است.

  ارزش بــازار رمزارزهــا در مقابــل تولیــد 
ناخالــص داخلــی، بدهــی عمومــی و بدهــی 

دانشجویی
 زمانی که شــما ارزش بازار رمزارزهــا را با تولید ناخالص 
داخلــی - کــه شــامل ارزش همــه کاالهــا و خدمــات 
تولیدشــده در مرزهای یک کشــور می شــود - مقایسه 
می کنیــد، متوجــه می شــوید کــه در اینجــا رمزارزها در 
محل خوبــی اســتقرار دارنــد. در حقیقــت رمزارزها در 
فهرســت تولیدات ناخالــص داخلی در ۱0 عنــوان برتر، 
جایــی در میــان فرانســه )2.۶4 تریلیــون دالر( و ایتالیــا 
)۱.899 تریلیــون دالر( قرار می گیرند. کشــورهای صدر 
این فهرســت شــامل ژاپن )۵.0۵8 تریلیون دالر(، چین 
)۱۳.72۳ تریلیــون دالر( و ایــاالت متحــده )20.894 

تریلیون دالر( می شوند.
در همین حال، ارزش بازار فعلی بیت کوین )8۱4 میلیارد 
دالر(، آن را در رده هفدهم جهانی تولید ناخالص داخلی 
قرار می  دهد که بین هلند )9۱۳ میلیارد دالر( و سوئیس 
)7۵2 میلیارد دالر( قــرار می گیــرد. ارزش کل بیت کوین 
جهان باالتر از تولید ناخالص داخلی کشورهایی مانند 
سوئیس، آرژانتین، عربســتان سعودی، سوئد و تایلند 

است.
اما ارزش بازار رمزارزها در مقابل بدهی های ملی در چه 
وضعیتی قــرار دارد؟ بــه زبان ســاده می تــوان گفت این 
رقم تقریباً با بدهی دولت بریتانیا )2.97 تریلیون دالر( 
برابر است. سطح بدهی جهانی در بحبوحه استقراض 
دولــت، خانوارها و بانک هــا به رکــورد 22۶ تریلیون دالر 

رمزارزها در برابر بازارهای 
پرهیاهوی این روزها

جنگ، انرژی سبز 
و رمزارزها 

 بــر اســاس پــروژه هزینه هــای 
جنــگ در دانشــگاه بــراون، 
ایــاالت متحــده از ســال ۲۰۰۱ تاکنــون 
جنــگ  بــرای  دالر  تریلیــون   ۲.۲۶
افغانســتان هزینه کرده که شامل ۵3۰ 
میلیــارد دالر ســود بــرای اســتقراض 
دولت می شود. بریتانیا و آلمان که پس 
از ایــاالت متحــده قوی تریــن قــدرت 
نظامی جهــان هســتند، به ترتیب 3۰ و 
۱۹ میلیــارد دالر در طول جنــگ هزینه 
کرده اند. ارزش رمزارزها در حال حاضر 
بیشــتر از مبلغــی اســت کــه بــرای 
طوالنی ترین جنگ آمریکا هزینه شده 
مجمــوع  حــال،  همیــن  در  اســت. 
هزینه های بریتانیا و آلمان تقریباً برابر 
بــا هشــتمین رمــزارز، یعنی پولــکادات 
اســت کــه در مــاه مــی ۲۰۲۰ راه انــدازی 

شد.

 بــر اســاس گــزارش بانــک 
جهانی، حواله های جهانی در 
ســال گذشــته حدود ۷۰۲ میلیارد دالر 
بــوده اســت. حواله ها بــه انتقــال پولی 
گفتــه می شــود کــه توســط کارگــران 
خارجــی بــرای اعضــای خانــواده در 
کشــورهای فقیــر فرســتاده می شــود. 
حواله هــا به دلیــل ماهیــت بــدون مرز، 
زمان تسویه سریع و کارمزدهای پایین، 
به عنوان یــک مــورد امیدوارکننده برای 
رمزارزها در نظر گرفته می شوند. جالب 
اســت بدانید که بازار جهانی حواله در 
مقایســه بــا بــازار رمزارزهــای امــروزی 

کوچک تر است.

 حــال می رســیم بــه بحــث 
سرمایه گذاری های سبز. بازار 
جهانی این عرصه از ســال ۲۰۱۶ بیش 
از ۵۰ درصد رشــد کرده؛ بــه این معنی 
کــه دارایی هــای ســرمایه گذاری پایــدار 
اکنــون بیــش از 3۵.3 تریلیــون دالر 
ارزش دارد، امــا بــا در نظــر گرفتــن هــر 
کشور به صورت جداگانه، بازار رمزارزها 
ارزش باالتــری دارد. به عنــوان مثــال، 
ســرمایه گذاری ســبز در کانــادا حــدود 
۲.۴ تریلیــون دالر اســت، در حالی که 
بازار ژاپن فقط سه تریلیون دالر است. 
در همیــن حــال، طبــق گــزارش آژانس 
بین المللی انرژی )IEA(، سرمایه گذاری 
ســاالنه انرژی در جهان بــه دو تریلیون 

دالر می رسد.

ANALYSISتحلیل

کسری حسنی  

@kasrahsni
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چهرهها
F I G U R E S

درباره یک استوری اینستاگرامی که بهانه خوبی شد برای بحث و گفت وگو درباره خطر ورود 
سلبریتی ها به حوزه رمزارزها 

کالهبرداران بازارهای مالی آن قدر حرفه ای  هستند که بدون 
باال رفتن از دیــوار خانه مردم و بــدون زحمت دزدی فیزیکی 
بــه خــود دادن، به طــوری جیــب مــردم حاضــر در بازارهــای 
مالــی را خالی می کننــد کــه هیچ کــس از آن خبر نداشــته و 
نــدارد. افرادی کــه در بازارهای مالــی حضور دارنــد، باید این 
موضوع را در نظر داشته باشــند که قبل از ورود به بازارهای 
مالی حتماً آموزش دیده باشــند و با مطالعه دقیق، به انواع 
راه و روش های کالهبرداری واقف باشند تا سرمایه خود را از 
خطر کالهبرداری محفوظ نگه دارند. ماجرای تبلیغ ملیکا 
شــریفی نیا، بازیگــر شناخته شــده کشــورمان بــرای یکی از 
چهره های اینستاگرامی حوزه رمزارزها که یک پروژه مشکوک 
و به تعبیر کارشناســان این حوزه بی ارزش را ترویج می کند، 
بهانه ای شد تا ورود بدون آگاهی سلبریتی ها به این عرصه را 
آسیب شناسی کنیم. اما وقتی دیدم سایت اقتصاد آنالین در 
گزارشی موشکافانه و مفصل همه جوانب این ماجرا را بررسی 
کرده، بهتر دیدیم عیناً همان گزارش را اینجا بازنشر دهیم. با 
این توضیح اضافه که هشدارها و آموزش هایی از این دست 
یکی از نیازهای اکوسیستم رمزارزی در ماه ها و سال های آینده 
خواهد بود و فعاالن واقعی این فضا باید برای گفتمان سازی 
و تولید محتــوا در این خصــوص کارهای زیرســاختی انجام 
دهند؛ چراکه متأسفانه چه بخواهیم و چه نه، در نهایت ضرر 
و زیان مردم و کاربران عادی که به توصیه های غیرکارشناسی 
سلبریتی ها عمل می کنند، به پای اکوسیستم رمزارز کشور 

نوشته خواهد شد.

  سوءاستفاده از سلبریتی ها در بازار رمزارز 
با افزایش محبوبیت رمزارزها در ایران سروکله کالهبرداران 
پیدا شده و اکثر مواقع اخباری مبنی بر کالهبرداری در حوزه 
رمزارزها از گوشــه وکنار این مملکت به گوش می رسد. یکی 
از روش هــای جدید کالهبــرداری در حــوزه رمــزارز تبلیغات 

رمزارزهای بی بنیان یا به اصطالح شت کوین هاست که اخیراً 
توسط افراد مشهور یا پرطرفدار ایرانی انجام می شود. پشت 
این نوع کالهبرداری ها افراد سوءاستفاده گر قرار دارند که از 
شهرت ســلبریتی ها و باورمندی طرفداران شــان در راستای 
تبلیغ رمزارز یا پروژه ای استفاده می کنند که اساساً بی بنیان 
و صرفــاً برای خالی کــردن جیب مردم طراحی شــده اســت. 
سلبریتی ها خواســته یا ناخواســته نباید دســت به چنین 
اقداماتی بزنند و از شــهرت خود در راســتای پر کردن جیب 
کالهبــردار جماعت اســتفاده کننــد. ایــن اقدامــات باعث 
خدشه دار شدن اعتماد مردم به آنها و افول زودهنگام آنها 

می شود.

  به حرف متخصصان گوش دهید
کارشناســان و متخصصان بازارهای مالی همیشه توصیه 
می کنند که افراد برای ســرمایه گذاری باید از قبل خودشان 
تمــام جوانــب را بررســی کننــد. پارامترهایی ماننــد تحلیل 
فاندامنتال و تحلیل تکنیکال را برای این مواقع گذاشته اند تا 
افراد از آنها در جهت انتخاب صحیح گزینه سرمایه گذاری 
خود استفاده کنند. در مقابل هستند افراد ساده لوحی که 
صرفاً به جهت معروف بودن یک شخص به تمام توصیه های 
او گــوش می دهنــد. حتی اگــر توصیــه او توصیه مربــوط به 
سرمایه گذاری باشد که دست کمی از توصیه پزشکی ندارد.

به گفته یکــی از اعضای جامعــه رمــزارز فارســی زبان به نام 
علیرضا سبزعلیان که در توییتر به نام: @0x4lireza فعالیت 
می کند و در اکوسیستم استارتاپی و رمزارزی کشور چهره ای 
شناخته شده و مورد اعتماد است؛ »خطر توصیه مالی کمتر 
از توصیه پزشــکی نیســت. این را خطاب به ســلبریتی ها و 
شاخ های اینستاگرام عرض می کنم که اگر  ذره ای وجدان در 
وجودتان هســت با ســرمایه و زندگی مردم بازی نکنید و در 
اموری که تخصص ندارید، به ویژه مارکت پرریسک کریپتو 

ابراز نظر یا تبلیغات نکنید.«

  نمونه هایی از توصیه یا تبلیغات مالی توسط 
سلبریتی ها

داستان از این قرار است که خانم شریفی نیا، بازیگر ایرانی 
دانسته یا ندانســته در صفحه اینســتاگرامی خود که یک 
میلیــون و ۴۰۰ هــزار دنبال کننده دارد، فــردی را به نــام باربد 
معصومی تبلیغ می کند که مسئول ترویج و پامپ و دامپ 

پروژه WOJ است.
ملیکا شریفی نیا به یک میلیون و ۴۰۰ هزار دنبال کننده خود 
می گوید به توصیه های مالی باربــد معصومی گوش دهند. 
باربد معصومی به همراه علی حسنی و ماهان تیموری پروژه 

WOJ را به دنبال کنندگان خود معرفی کردند.
در پی اقدام ایــن بازیگر، جامعــه رمزارز فارســی زبان توییتر 
واکنش های شــدیدی داشــتند، برای مثال کاربری به نام @
CryptoVizArt در توییتــی افــزود: »هنرمنــد، ورزشــکار، 
خواننــده، بزرگــوار یــا هــر کســی کــه روی شــانه های توجــه 
مخاطب باال رفتی، »تبلیغ کورکورانه در بازار کریپتو یا سایت 
شــرط بندی و همکاری با کالش  های پشت شــون« مصداق 
عینی خیانت بــه منافــع ملی، بــازی بــا اعتمــاد مخاطب و 

معامله  شرافت شماست. به چه قیمت؟ پول!«

  دنیــا دادرســان و عذرخواهــی بابــت تبلیــغ 
WOJ رمزارز

دنیا دادرسان، خواننده مشــهور ایرانی بارها در اینستاگرام 
خــود کــه دو میلیــون و ۴۰۰ هــزار دنبال کننــده دارد، از باربد 
معصومی؛ همان کسی که مســئول ترویج و پامپ و دامپ 
پــروژه WOJ اســت، تبلیــغ کــرده اســت. دنیــا دادرســان در 
جواب انتقــاد کاربران نســبت به انجام این عمــل در توییتر 
پاســخ داد: »مــن واقعاً معــذرت می خــوام بابت ایــن اتفاق. 

»دانای عشق« بعد از 13 
سال منتشر شده و در 

پلتفرم Rarible به شکل 
ان اف تی قابل خرید است

آهنگی از
 استاد شجریان 

ان اف تی شد
اســتاد محمدرضا شــجریان، خواننده 
فقید ایرانی، ۱3 ســال پیــش آهنگی به 
نام »دانای عشق« را ضبط کرد، اما این 
اثر هیچ وقت منتشــر نشــد. حــال بعد 
از گذشــت ۱3 ســال، این آواز بــا صدای 
استاد آواز ایران به مزایده گذاشته شده 

و برای اولین بار شنیده می شود.
اثــر دانــای عشــق بــا شــعری از عطــار 
نیشابوری کار شده است. نکته جالب 
توجــه دربــاره آهنــگ دانای عشــق این 
است که فرایند مزایده آن با استفاده از 
یک نوع ارز دیجیتالی انجام می شــود. 
به گفته مــزدا انصاری، نوازنــده پیانوی 
ایــن اثــر، اســتاد شــجریان زمانــی کــه 
مشــغول ضبط آلبــوم »آه بــاران« بود، 
ایــن اثــر را هــم تنظیــم کــرد. انصــاری 
کار آهنگ ســازی بــرای ایــن قطعــه را 
در دوران همه گیــری کرونــا انجــام داد. 
ضبــط آهنــگ دانــای عشــق را ریموند 
مؤسســیان بر عهــده داشــت. میکس 
و مســترینگ آن هم با رامین مظاهری 
در اســتودیو باران بود. اکنــون هم عماد 
پســندیده به عنوان تهیه کننده این کار 
شناخته می شود و وی خبر مزایده این 
آهنگ را منتشر کرده است. پسندیده 
این خبــر را در صفحــه فیس بوک خود 

منتشر کرد.
پلتفرم »Rarible « آهنگ دانای عشق 
را به مزایده گذاشته اســت. این آهنگ 
به صــورت توکــن غیرقابــل معاوضــه یــا 
همــان ان اف تــی، بــه مزایــده درآمــد 
و پیشــنهاد ایــن اقــدام هــم بــا انصاری 
بود. پســندیده کــه تهیه کننــده این اثر 
اســت، در صفحه خود عالقه مندان به 
صدای محمدرضا شجریان را راهنمایی 
کرده کــه چگونــه در این فرایند شــرکت 
داشــته باشــند. بــه گفتــه تهیه کننــده 
آهنــگ دانــای عشــق، افــراد متقاضــی 
ابتدا باید وارد وب ســایت راریبل شوند 
و عبــارت دانــای عشــق را بــا حــروف 
التین جســت وجو کنند. بعــد از آن اثر 
به صورت آنالین برایشان پخش خواهد 
شــد و ســپس آنها این امکان را دارند تا 
با اتصال به کیف پول رمزارز به ســایت 
و اعالم مقدار پیشنهادی واحد اتریوم، 

در مزایده شرکت داشته باشند.
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خانم شریفی نیا 

هر چیز و  
هر کسی را 
تبلیغ نکنید!




