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اینفلوئنسرهای 
ما و آنها

درباره آکادمی 
بیت کوین جک دورسی 

و جی  زی

یک خبر خوب 
یا یک خبر بد؟

پول شویی در 
بایننس و امیدواری 

به رگوالتوری

ضربه ای به ماینرهای 
آمریکایی

ممنوعیت ماینینگ با 
استفاده از منابع انرژی  

کربنی در نیویورک 
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این سقوط ها و ریسک ها  چه معنایی دارند؟
درسهای سقوط لونا سرمایهگذاریروی 

بیت کوین همچنان 
ضرر می دهد

با توجه به رشد تورم در آمریکا 
احتمال ریزش قیمت این رمزارز 

تا زیر 28 هزار دالر وجود دارد

رگوالسیون از آنچه در آینه 
می بینید نزدیک تر است!

به جای ترساندن مردم 
تنظیم گری کنید

گفت وگو با افشار جوکار، مدیرعامل کوین نیک؛ او می گوید چشم اندازشان 
فراهم  آوردن بستری امن و شفاف برای ایرانیان جهت بهره مندی همه جانبه 

از  بالکچین و ارزهای دیجیتال است

تحلیل های 
فاندامنتال در بازار 
ارزهای دیجیتال 
نقش زیادی دارند 

اگر به این فکر  کنیم 
که ارز دیجیتال چه 
دردی را از جامعه 
درمان می کند 
نمی توانیم حدومرزی 
برای آن قائل شویم

   عکس:  نسیم اعتمادی
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ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال دوم 
ه  ر شـــــــــما
بیســت و ســوم 
بیست و دوم خرداد
1 4 0 1
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براون قصد دارد تمرکز بیشتری 
بر حوزه رمزارزها داشته باشد 

 چرا کریستین براون 

رابین هود را ترک کرد؟

وب 5.0 دورسی
زیرمجموعه بالک 
به نام  TBD اعالم 

کرده که قصد دارد 
یک وب غیرمتمرکز 

جدید با محوریت 
بیت کوین بسازد 
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این روزها که بــازار رمزارزها با ریزش ســنگینی مواجه 
بــوده را می تــوان روزهای طالیــی رمزارزها دانســت؛ به 

چند دلیل. قبــل از هــر چیز باید یــادآوری 
کنیــم در روزهایی به ســر می بریم کــه بازار 
رمزارزهــا نزولــی بــوده و رکوردهــای نزولــی 
پیشــین خــود را نیــز شکســته، اما ایــن به 
معنــای از بیــن رفتــن این صنعت نیســت 
و در همیــن لحظــه کــه در حــال نوشــتن 
ایــن یادداشــت هســتم، این بــازار حجمی 
معــادل ۱.۱8 تریلیــون دالر دارد و فقــط در 
۲۴ ساعت گذشته ۷۰ میلیارد دالر گردش 
داشته و این یعنی عددی معادل یک سوم 

GDP ایران برای یک ســال! پس دقت داشــته باشــید 
حتی در روزهایی که این بازار به خاک و خون کشــیده 
شــده، هر ســه روز به انــدازه کل GDP یک ســال ایران 

گردش دارد.
اما چرا این روزها طالیی هســتند؟ اول اینکه با ریزش 
قیمت ها، بسیاری از متوهمان که در بازارهای صعودی 
ســیگنال های بدون پشــتوانه به مردم ارائه می دادند، 
عیارشان مشــخص و دست شان رو می شــود و در این 
روزهــا عمدتــاً صدایــی از آنهــا درنمی آیــد و ایــن خود 
می توانــد باعــث بی اعتبار شــدن توصیه هــای آنها در 

روزهای صعودی آینده باشد.
از طــرف دیگــر ایــن روزهــا کــه هیجانــات و انتظــارات 

یک شــبه پولــدار شــدن تــا حــد زیــادی کنــار رفته اند، 
بهترین زمان برای یادگیری و آمــوزش در تمام الیه ها، 
مخصوصاً عموم مردم است. در همین راستا 
نیز بــود کــه هفته پیــش »جک دورســی« از 
شــروع فعالیت خود بــرای آمــوزش مفاهیم 
حوزه رمزارزها به عمــوم رونمایی کرد و اعالم 
کرد به همراه دیگر چهره های شناخته شــده 
صنعت، دوره هایی را به طور تخصصی برای 
آموزش مــردم طراحــی و ارائه خواهنــد کرد. 
اما این فقــط عموم مردم نیســتند که نیاز به 
آموزش دارند، بلکه این روزها که هیاهوهای 
بــازار فروکــش کــرده، بــرای دولت مــردان و 
قانون گــذاران نیز فرصت خوبی اســت تا بــا حوصله و 
به دور از اســترس های هیجانی بازار، چهارچوب هایی 
بــرای ایــن بازارهــا و فعالیــت در آنهــا تهیــه و تدوین و 

ابالغ کنند.
از طرف دیگــر برای کســب وکارها نیز فرصت مناســبی 
اســت تــا زیرســاخت های فنــی، امنیتــی، پشــتیبانی، 
حقوقــی، انســانی و غیــره خــود را تقویــت کننــد تا طی 
روزهــای صعــودی در آینــده، بــا کمتریــن مســائل و 
مشــکالت روبــه رو باشــند. جمیــع ایــن مــوارد، نشــان 
می دهد این روزها که هیجان از بــازار رمزارزها کمی دور 
شده، زمان طالیی برای صرف وقت و هزینه برای توسعه 
زیرساخت های فرهنگی، آموزشی، فنی و حقوقی است.

اکنون یکی از بهترین زمان ها برای مردم، دولت مردان 
و کسب وکارهاست که روی توسعه و آموزش خود کار کنند

چرا در روزهای طالیی برای رمزارزها هستیم؟

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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POINT OF VIEWزاویه دید

پول شویی در بایننس و 
امیدواری به رگوالتوری

یک خبر خوب 
یا یک خبر بد؟

بــه  بایننــس  متهم شــدن 
پول شــویی و کشیده شدن پای 
آن به محکمه، شــاید برای بازاری که در 
هفته های گذشته از چپ و راست خبر 
بد بر سرش آوار شده، یک خبر بد دیگر 
محســوب شــود، امــا وقتــی بــا عینــک 
رگوالتــوری و مســئله مهــم جرم زدایی و 
جرم انــگاری این فضــا به آن نگاه شــود، 
شــاید خبــری خوشــحال  کننده باشــد. 
مدت هاســت که یکی از نقدهای جدی 
به این فضا را امکان و احتمال استفاده 
از ابزارهــا و روش هــای آن، به ویــژه در 
صرافی هــای دیجیتــال برای پول شــویی 
عنوان می کنند. این نگرانی ای است که 
از قضا رگوالتور داخلی هم مدام بر طبل 
آن کوبیده و تالش کرده کسب وکارهای 
تبــادل داخل کشــور را بــا ایــن بهانه که 

ممکن است یا می توانند 
ابــزار پول شــویی، آن  هــم 
و  رصــد  امــکان  بــدون 
محاکمــه  و  پیگیــری 
باشند، گوشــه رینگ گیر 
انداختــه و به کســب وکار 

آنها بتازد.

ماجــرای  امــا   
بایننــس نشــان 

می دهد اول اینکه کلیت این فضا کم کم 
به ســمت شناســایی پاشنه آشــیل ها و 
نقاط ضعــف خود پیــش مــی رود و دوم 
اینکــه امکان هــا و فرصت هــای ارتکاب 
جرم، به ویــژه از نــوع جرایم مالــی در آن 
کمتر و کمتر می شــود. درست است که 
هنــوز مســیر زیــادی بــرای رگوالتــوری 
قضایی و جرم شناسانه فضای رمزارزها 
باقــی مانــده، امــا کم کــم اســتدالل های 
مخالفــان ایــن فضــا کــه آن را غیرقابــل 
رگولــه و سرشــار از فرصت هــای تخلــف 
معرفی می کردند، اهمیت و قدرت خود 

را از دست می دهند.

 فضــای رمــزارز یــک بــازار و 
اقتصــاد مالی جدید اســت که 
ماننــد هــر فضــای دیگــر اقتصــادی کــه 
ســودای مانــدگاری و رشــد دارد، بایــد 
بتوانــد ابزارهــا و فرایندهــای پایــش و 
ردیابــی جــرم در اکوسیســتم خــود را 
تعریف کند و حاال کم کم نشانه  های این 
قابلیت در حال بروز اســت؛ هرچند راه 

طوالنی در پیش دارد.

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.

بگیریم. ریسک سقوط یک پروژه شناخته شده مانند شبکه 
ترا چیزی اســت که بایــد آن را در نظر می گرفتیــم. به همین 
خاطــر اســت که همیشــه گفتــه ام که ریســک صفر شــدن 
پروژه های بزرگ و شناخته شده مانند بیت کوین و اتریوم هم 
وجود دارد. این احتمال ممکن است برای بیت کوین و اتریوم 
کمتر باشــد، ولی وجود دارد. سقوط شــبکه ترا و لونا ما را در 
زمینه استیبل کوین ها هوشیارتر از قبل کرد. دقت کنیم که 
نهادهای رگوالتوری جهان روی استیبل کوین ها حساسیت 
بیشــتری نســبت بــه توکن هــا و کوین هــای دیگــر دارنــد. 
استیبل کوین هایی مانند تتر ریسک های خود را دارند و برای 
مــا ایرانی هــا ریســک مضاعــف دارنــد. پروژه هــای دیگــر 
اســتیبل کوینی هــم مســائل خــاص خودشــان را دارنــد و 
نمی توانیم آنها را نادیده بگیریم. با سقوط لونا حساسیت ها 
روی استیبل کوین های الگوریتمی حتی نسبت به قبل هم 
بیشــتر می شــود و اکنون به بســیاری از پروژه ها باید با دیده 

شک و تردید جدی تری نگریست.

این سقوط ها و این ریسک ها اگر یکی پس از دیگری 
اتفاق بیفتند، به چه معنایی است؟ آیا این به معنای 
پایان کریپتو است؟ آیا باید به دوران خاموشی رمزارزها سالم 
کنیم؟ معتقدم بالکچین و رمزارزها دریچه ای را باز کرده اند که 
ما برای لحظاتی هم که شده، آن سوی پرچین ها را دیده ایم. 
حاال می دانیم که می شود در دنیایی که اعتماد گوهر نایابی 
است، بدون اعتماد کردن، اعتماد خلق کرد. دانستن همین 
موضوع کافی است که خودمان را وابسته به یک توکن و پروژه 
خاص نکنیم. آنچه اهمیت دارد، دنیایی است که رمزارزها و 
بالکچین نوید آن را داده اند. گیرم همه پروژه های بالکچینی 
زمین بخورند؛ آنچه زمین نمی خورد، دیدگاهی است که ما به 
جهان پس از بالکچین پیــدا کرده ایم. بنابراین قرار نیســت 
خودمان را به رمزارزهای امروز گره بزنیم. ما می دانیم که دنیا 
می تواند به گونه دیگری باشد و هر شکستی درس هایی دارد 
برای ساختن جهان به شیوه مناسب تر. نه شکست لونا و نه 
شکست های دیگر، هیچ کدام به معنای شکست تغییری که 
شروع شده، نیست؛ منتها این شکست ها نشان می دهد که 
حتماً باید دیدگاه هایمان را اصالح کنیم و با دقت بیشــتری 
روندها را دنبال کنیم. برای آنهایی که دوســت دارند پیشرو 
باشــند، بیش از بقیه الزم اســت که وقت و انرژی بــرای درک 

تغییرات بگذارند.

دنیای کریپتو دنیای جذابی است؛ ولی به همان اندازه 
که جذاب است، ریسک نیز دارد و عبور سالمت از 
این مهلکه ممکن نیست؛ مگر با آموزش و یادگیری پیوسته. 
خطا ها و شکست ها هم بهترین منبع برای یادگیری هستند.
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

طبق گزارشی از رویترز در روز دوشنبه، این خبرگزاری ادعا 
کرده که ممکن است صرافی رمزارزی بایننس، بزرگ ترین 

صرافی فعال در این حوزه، اجازه پول شویی به 
مبلغ ۲.۳۵ میلیارد دالر را در یک دوره پنج ساله 
داده باشد. در این گزارش به پردازش پول توسط 
هکرهای کره شمالی، فروشندگان مواد مخدر 
روسی و گروه های سازمان یافته اروپایی از طریق 

این صرافی، اشاره شده است.
بر اســاس تحقیقــات جدیدتــر، بایننــس بین 
ســال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ بیش از ۲.۳۵ میلیارد 
دالر وجوه دزدیده شــده و هک شــده را پردازش 
کرده  است. این وجوه که بررسی آنها بر عهده 

کمپانی های تحلیل بالکچین بوده، از هک های زنجیره ای، 

کالهبرداری هــا و فــروش غیرقانونــی مــواد مخدر نشــئت 
 Chainalysis می گیرنــد. شــرکت تحقیقاتــی بالکچیــن
اعالم کــرده کــه بایننــس تنهــا در ســال ۲۰۱۹، 
۷۷۰ میلیون دالر از وجوه مجرمانــه را پردازش 

کرده است.

 بایننس نمی دانســت چه کســی 
پول را جابه جا می کند

ایــن گــزارش همچنین بــه نهادهایــی از جمله 
الزاروس که به عنوان گروهی از مجرمان سایبری 
کره شــمالی شــناخته می شــوند، اشــاره کرده 
 است. این گروه در سال گذشته، به هک کردن 
۵۵۰ میلیون دالر از بازی متعلق به والت رونین متهم شد. 

بایننس در رابطــه با این پرونده با همــکاری مجریان قانون 
موفق به شناســایی و مســدود کــردن پنــج میلیــون دالر از 
این مبلغ شــد، اما مقداری که موفق به عبور از این صرافی 
شده، همچنان نامشخص است. در اقدامی دیگر از سوی 
الزاروس در سپتامبر ۲۰۲۰، ۵.۴ میلیون دالر از یک صرافی 
کوچک در اسلواکی به سرقت رفت و پس از گذشت مدت 
کوتاهی، هکرها بــا افتتاح حداقل دو حســاب در بایننس، 
توانستند وجوه دزدیده شده را تبدیل کرده و مسیر حرکت 
آن را پنهان کنند. طبق ســوابقی که بایننس با پلیس ملی 
اســلواکی به اشــتراک گذاشــته بود، هکرهــای الزاروس در 
کمتــر از ۹ دقیقــه، تنهــا بــا اســتفاده از آدرس هــای ایمیل 
رمزگذاری شده، حساب های بایننس ایجاد کردند و وجوه 

سرقتی از صرافی اتربیس را تبدیل کردند. 

آیا افزایش قانون گذاری ها 
می تواند بیت کوین را 

شکست دهد؟

جدالی سخت
مطــرح  اقتصــاددان  ســه   
آمریکایی، اخیراً درباره شانس 
زنــده مانــدن بیت کویــن اظهــار نظرات 
منفی داشــتند. جوزف اســتیلگیتز که 
جایــزه نوبل اقتصــاد را در کارنامه خود 
دارد و بــه عنــوان پروفســور دانشــگاه 
کلمبیــا مشــغول اســت، از ناشــناس 
بــودن تراکنش هــای بیت کویــن انتقاد 
کــرد و آن را در تضــاد بــا ایــده ســاخت 
»سیســتم بانکــی شــفاف« توصیــف 

کرد.

 طبق نظــرات ایــن اقتصاددان، 
ارزهــای دیجیتــال نظیــر بیــت 
کویــن اجــازه انجــام »فعالیت هــای 
تبهکارانــه« را فراهــم می کنــد کــه هیچ 
دولتــی اجــازه انجــام آنهــا را نمی دهــد. 
جوزف استیلگیتز در ادامه ادعا کرد که 
قانون گذاری مالی ارزهــای دیجیتال در 
ســطح جهانی به صــورت ســختگیرانه 
پیگیری نشده است چرا که بازار ارزهای 
دیجیتال به نسبت هنوز کوچک است.

روگــوف،  کنــت  همچنیــن   
اقتصــاددان ارشــد پیشــین 
صنــدوق بیــن المللــی پــول، پروفســور 
دانشــگاه هــاروارد و بازیکــن حرفــه ای 
شــطرنج، نظــر جنجالــی خــود را درباره 
بیت کویــن دوبــاره مطــرح کــرد کــه 
بیت کوین به عنوان گل سرسبد ارزهای 
دیجیتــال در ۱۰ ســال آینده بــه قیمت 
۱۰۰ دالر خواهد رسید. او از دخالت های 
دولت در این حوزه گفت و هشــدار داد 
کــه »بــزرگان در مســند قــدرت« درباره 
قانون گــذاری تراکنش هــای ناشــناس 

تصمیمی اتخاذ خواهند کرد.

 نوریــل روبینــی، اقتصــاددان 
 دانشــگاه نیویــورک کــه بــه 
»Dr.Doom« بــه دلیــل پیش بینــی 
بحــران ســال ۲۰۰8 معــروف اســت، 
از  یــک  هیــچ  بیت کویــن  می گویــد 
خصوصیت هــای یک پــول را نــدارد. او 
همچنیــن از نوســان قیمــت بیت کوین 
انتقاد کرد و گفــت: بیت کوین حتی در 
کنفرانس هــای بیت کوین نیــز پذیرفته 
نشده اســت. چطور چیزی که طی یک 
روز ۲۰ درصــد ارزشــش را از دســت 
می دهــد و روز بعــد ۲۰ درصــد افزایش 
می یابــد، می تــوان بــه عنــوان یــک ارز 

پایدار به حساب آورد؟

NEWSخبر

سرمایه گذاری روی زیرساخت های 
پرداخت با ارز دیجیتال

خرده فروشان 
مشتاق استفاده از 
ارزهای دیجیتال

بــر اســاس یــک نظرســنجی جدیــد، تــا دو ســال دیگر 
سه چهارم خرده فروشان آمریکایی از پرداخت با ارزهای 
دیجیتــال یــا اســتیبل کوین ها پشــتیبانی می کننــد. از 
جمله دالیلی که ایــن بنگاه های اقتصادی برای پذیرش 
ارزهای دیجیتال اعالم کرده اند می توان به بهبود تجربه 
مشــتریان، افزایــش تعــداد آنان و نشــان دادن پیشــرو 

بودن برندشان، اشاره کرد.
به گزارش کوین تلگراف،  این نظرسنجی نشان داده که 
بیــش از نیمی از خرده فروشــان بزرگ کــه درآمدی بالغ  
بر ۵۰۰ میلیون دالر دارند، برای توسعه زیرساخت های 

مــورد نیــاز جهــت بهره منــدی از قابلیــت پرداخــت بــا 
ارزهــای دیجیتــال، حداقــل یــک میلیــون دالر هزینــه 

می کنند.
این نظرســنجی از میان دو هزار مدیر ارشــد بنگا ه های 
خرده فروشــی ایاالت متحده بین ۳ تا ۶ دســامبر سال 
گذشــته صــورت گرفتــه اســت. در آن تاریــخ ارزهــای 
دیجیتــال قیمــت باالیــی داشــتند. طبــق اطالعــات 
به دســت آمده مدیــران به طــور مســاوی از بیــن صنایع 
مختلف لوازم آرایشی، کاالهای دیجیتال، الکترونیک، 
مد، غذا و نوشــیدنی، خانه و باغ، مهمان داری و اوقات 

بایننس پول شویی
 کرده است؟

گزارش های مختلفی از پردازش و پرداخت وجوه مجرمانه توسط بایننس خبر می دهند 

کسری حسنی  

@kasrahsni
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کسبوکار
B U S I N E S S

به جای ترساندن مردم، تنظیم گری کنید
گفت وگو با افشار جوکار، مدیرعامل کوین نیک؛ او می گوید 

چشم اندازشان فراهم  آوردن بستری امن و شفاف برای ایرانیان جهت 
بهره مندی همه جانبه از بالکچین و ارزهای دیجیتال است

 برای شــروع بگوییــد چگونــه وارد حوزه 
رمزارز و بالکچین شدید؟

ورود من به ایــن حوزه داســتان جالبی دارد. مــن در حوزه 
فین تــک فعالیــت داشــتم و پرداخت هــای ارزی را انجــام 
مــی دادم. در واقــع مــا نقــش واســط پرداختــی را بــرای 
مشــتریان ایفــا می کردیــم. در آن زمــان حــوزه فین تــک 

به سرعت در حال رشد بود.
در همان دوره ارزهای دیجیتال هم در حال پررنگ شــدن 
بودنــد. در ســال ۲۰۱۷، زمانــی کــه قیمت بیت کوین ســه 

میلیــون تومان بــود، من بــا وجــود مخالفت دوســتانم دو 
بیت کوین خریداری کردم، زیرا به آینده آن امیدوار بودم، 
امــا از زمان خریــداری تــا واریز مبلــغ که چنــد دقیقه هم 
بیشــتر نبود، قیمت این ارز تقریباً به نصف سقوط کرد. 
من برای پیشگیری از ضرر بیشتر بالفاصله بیت کوین ها 
را فروختم، ولی پس از دو ماه قیمت بیت کوین چندبرابر 

شد. این مسئله به من درس بزرگی داد.
چــون بــا درگاه هــای پرداختــی ســروکار زیــادی داشــتم، 
متوجه شــدم که درگاه های ارزهای دیجیتــال هم در حال 

افشار جوکار از سال ۱۳۸۹ در حوزه فین تک فعالیت می کند. در زمانی که بازار این حوزه کوچک بود، جوکار برای رشد 
و توسعه کسب وکارهای این حوزه تالش کرد. بعد از سال ۱۳۹۷، او و دوستانش برند و کسب وکار خود، یعنی هلدینگ 

نیک اندیش را راه اندازی کردند. صرافی ارز دیجیتال کوین نیک بخشی از این هلدینگ و جوکار مدیرعامل آن است.
جوکار می گوید از سال ۱۳۸۹ مسئول پشتیبانی محصوالت در استارتاپی که در آن فعالیت داشته، بوده است. به همین 
علت با دغدغه ها و خواسته های مردم و مشتریان به خوبی آشناست. او می گوید محصول ما رساندن ارزش و فایده به 
کاربر است که این لزوماً مشهود نیست. من همیشه به این فکر می کنم که ارز دیجیتال و بالکچین چه دردی را از جامعه 
درمان می کند و چه ارزشی را به وجود می آورد. او معتقد است وقتی با این دید به ارز دیجیتال بنگریم، دیگر نمی توانیم 

حدومرزی را برای آن قائل شویم. انگیزه من برای ارائه این محصول و ادامه این کار، خدمت رساندن به مردم است.

این کتاب نوشــته »جیموایتهرســت« مدیرعامل 
ســابق شــرکت معــروف »رد هت«، ســازنده سیســتم 
عامل معروف »لینوکس« است. وایت هرست در سال 
2007 به رد هت پیوســت و این شــرکت در زمان مدیریت 
او توانســت پلههــایموفقیت را یکی پــس از دیگری 
طی کنــد و در ســال 2012 بــه اولیــن شــرکت ارائه دهنده 
نرم افزار منبع باز بــا درآمد یکمیلیارددالری تبدیل شــود. 
جیم وایت هرســت به اصلی ایمان دارد که پایه و اســاس 
فرهنــگســازمانی رد هت بــر روی آن بنا شــده اســت. 
 او معتقــد اســت: »آن دســته از توانایی هــای کارکنــان 
کــه بیــش از همــه بــرای رســیدن بــه موفقیت ضــروری 
هســتند، دقیقــاً همان هایــی هســتند کــه نمی تــوان 
مدیریت شــان کــرد.« و نتیجــه می گیــرد کــه هرچــه 
کارکنان تــان  در  را  اشــتیاق  و  شــور  بتوانیــد  بیشــتر 
شــعله ورتر کنید، ســازمانموفقتری خواهید داشت.  
او در این کتاب به عنوان مدیرعامــل رد هت با تمرکز بر این 
شرکت که می توان آن را یکی از اولین سازمان های باز در 
جهان دانست، تالش کرده ایده »سازمانباز« را بپروراند.

ایــن کتاب نوشــته »جیــم وایت هرســت« مدیرعامل ســابق شــرکت 
معروف »رد هت«، ســازنده سیســتم عامل معروف »لینوکس« است. 
وایت هرست در ســال 2007 به رد هت پیوســت و این شرکت در زمان 
مدیریت او توانســت پله های موفقیت را یکی پس از دیگری طی کند و 
در سال 2012 به اولین شرکت ارائه دهنده نرم افزار منبع باز با درآمد یک 

میلیارد دالری تبدیل شود. 
جیــم وایت هرســت به اصلــی ایمــان دارد که پایــه و اســاس فرهنگ 
سازمانی رد هت بر روی آن بنا شده است.  او معتقد است: »آن دسته از 
توانایی های کارکنان که بیش از همه برای رســیدن به موفقیت ضروری 
هستند، دقیقًا همان هایی هســتند که نمی توان مدیریت شان کرد.« و 
نتیجه می گیرد که هرچه بیشتر بتوانید شــور و اشتیاق را در کارکنان تان 

شعله ورتر کنید، سازمان موفق تری خواهید داشت.  
او در این کتاب به عنــوان مدیرعامل رد هت با تمرکز بر این شــرکت که 
می توان آن را یکی از اولین سازمان های باز در جهان دانست، تالش کرده 
ایده »سازمان باز« را بپروراند. این کتاب به مدیران کنونی و آینده نشان 
می دهد چطور مدل سازمان باز جدیدی توسعه دهند و سازمان شان را به 
سازمانی بازتر تبدیل کنند. جیم وایت هرست معتقد است که آموزه های 
این کتاب صرفًا به درد شــرکت های بزرگ نمی خورد بلکه شــرکت های 

کوچک و استارتاپ های نوپا نیز می توانند از آن بهره ببرند. 
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رگوالتوری
R E G U L A T O R Y

آیا بایننس در 
شرایطی مشابه 

ریپل قرار می گیرد؟
بایننس کوین زیر ذره بین کمیسیون بورس 

و اوراق بهادار آمریکا! 
اگــر بــازار ارزهــای دیجیتــال را دنبــال می کنیــد، احتماالً 
در روزهــای اخیــر دربــاره تصمیــم کمیســیون بــورس و 
اوراق بهــادار آمریکا بــرای تحقیق و بررســی نحوه فروش 
بایننس کوین )BNB( مطالبی شــنیده باشــید. اما ماجرا 

از چه قرار است؟
بــه گــزارش بلومبــرگ و در مقالــه ای کــه توســط »تــام 
شونبرگ«، »مت رابینسون« و »جاستینا لی« در تاریخ 
۷ ژوئن منتشر شده، ماجرا این گونه شرح داده می شود.

به گزارش افراد مطلع، قانون گذاران آمریکا در حال بررسی 
ایــن موضوع هســتند که آیــا کمپانــی بایننس بــا فروش 
توکن های دیجیتال خود در زمان تأسیس این صرافی ارز 

دیجیتال، قوانین اوراق بهادار را زیر پا گذاشته یا خیر؟
کمیســیون بورس و اوراق بهــادار آمریــکا )SEC( در حال 
بررســی این کمپانی و منشــاء ارز دیجیتال BNB اســت؛ 
ارزی که هم اکنون رتبه پنجم بــازار ارزهای دیجیتال را به 

لحاظ ارزش بازار در اختیار دارد.

بازرســانSEC در حال بررسی این هســتند که آیا عرضه 
اولیه سال BNB ۲۰۱۷ معادل فروش اوراق بهادار است؟ 
در صورتــی کــه BNB را به عنــوان اوراق بهــادار در نظــر 
بگیریم، این عرضــه اولیه باید در آژانــس مربوط به اوراق 

بهادار SEC ثبت می شده است.
زیــر ذره بیــن قــرار گرفتــن BNB می توانــد چالــش جدید 
و نســبتاً بزرگــی بــرای بایننــس باشــد. در حــال حاضــر 
تحقیقات متعددی درباره این موضوع در واشــنگتن در 

حال انجام است.

 به الزامات پایبندیم
SEC تاکنون اقدامات اجرایی زیادی را درباره عرضه های 
اولیــه انجــام داده کــه بخشــی از آنهــا شــامل بررســی 
فرایندهــای تأمیــن ســرمایه از طریــق ارزهــای دیجیتــال 
اســت. BNB هم که یکی از بازوهــای قدرتمند امپراتوری 

بایننس است، از این اقدامات مستثنی نخواهد بود.

همه مــا در دنیایــی که به ســرعت درحــالتغییر اســت زندگی 
می کنیــم و پیوســته به ســمت آن حرکــت می کنیــم. انگار 
دیجیتالی شدن کامل و مطلق سرنوشت محتوم همه ماست. 
ابزارهای دیجیتالی پرداخت هدایت کننده اصلی اقتصادجهانی 
هســتند. هدف اصلی ایــن کتاب این اســت که درک فلســفه 
و ماهیت ابزارهای پرداختدیجیتال برای شــما آســان شــود. 
کتاب صنعت پرداخت  دیجیتال با جزئیات فنی شــما را سردرگم 
نمی کنــد و ســعی می کنــد بــا اســتفاده از مثال هــا و مصادیق 
گوناگون اطالعات جامعی به شــما ارائه دهــد. کتاب تکامل 
فناوری هــای پرداخــت را در ابتــدا توضیــح می دهــد و بــا اولیــن 
ابزارهــایپرداخــتالکترونیکی خواننــده را آشــنا می کند 
و بــه تدریــج بــا ورود بــه دوران کنونــی کــه رمزارزهــا در حــال ایفا 
کردن نقــش مهمی در حوزه پرداخت هســتند، به پایان می رســد. 
بــا خوانــدن ایــن کتــاب شــما می توانید بــا عملیــات و ســازوکار 
ابزارهــای پرداخــتمــدرن آشــنا شــوید و بــه درک جامعــی از 
سیســتم های پرداختــی حــال حاضــر دنیــا  برســید. چگونــه پول 
تــا ایــن حــد نامشــهود و لمس ناشــدنی شــد؟ مــرز میــان پــول
واقعــیوپــولمجــازی کجاســت؟ دســتگاه گرداننــده 
اقتصــاد و تســهیل کننده امــور بشــر چگونــه کار می کنــد؟ 
ایــن کتــاب کوشــیده  اســت بــه ایــن پرســش ها پاســخ دهــد.

 صنعت 

پرداخت دیجیتال

منتشر شد

همه ما در دنیایی که به ســرعت در حال تغییر است زندگی می کنیم و 
پیوســته به ســمت آن حرکت می کنیم. انگار دیجیتالی شدن کامل و 
مطلق سرنوشــت محتوم همه ماســت. ابزارهای دیجیتالی پرداخت 
هدایت کننده اصلی اقتصاد جهانی هستند. هدف اصلی این کتاب این 
است که درک فلســفه و ماهیت ابزارهای پرداخت دیجیتال برای شما 

آسان شود. 
کتاب صنعت پرداخت  دیجیتال با جزئیات فنی شما را سردرگم نمی کند 
و ســعی می کند با اســتفاده از مثال ها و مصادیق گوناگــون اطالعات 
جامعی به شما ارائه دهد. کتاب تکامل فناوری های پرداخت را در ابتدا 
توضیح می دهد و با اولین ابزارهای پرداخت الکترونیکی خواننده را آشنا 
می کند و به تدریج با ورود به دوران کنونی که رمزارزها در حال ایفا کردن 

نقش مهمی در حوزه پرداخت هستند، به پایان می رسد. 
با خوانــدن این کتاب شــما می توانید بــا عملیات و ســازوکار ابزارهای 
پرداخت مدرن آشنا شــوید و به درک جامعی از سیستم های پرداختی 
حال حاضر دنیا  برسید. چگونه پول تا این حد نامشهود و لمس ناشدنی 
شــد؟ مرز میان پول واقعی و پول مجازی کجاست؟ دستگاه گرداننده 
اقتصاد و تسهیل کننده امور بشر چگونه کار می کند؟ این کتاب کوشیده  

است به این پرسش ها پاسخ دهد.
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چهرهها
F I G U R E S

نقطه عطفی
 برای بیت کوین

گری اسکیل با استخدام یک وکیل ماهر می خواهد تنظیم گران را برای پیشبرد اهدافش 
تحت فشار قرار دهد و تأییدیه ETF بیت کوین خود را بگیرد 

آیا نرخ اتریوم به ۱۳5۰ دالر می رسد؟

سناریوهای 
سقوط اتریوم

عوامل فاندامنتال، تکنیکال و درون زنجیره ای مرتبط با 
اتریوم عمدتاً نشــان از کاهش احتمالی قیمــت این ارز 
دیجیتال در هفته های پیش رو دارنــد. به گزارش کوین 
تلگراف، اتریوم بیش از نیمــی از ارزش دالری خود را در 
سال ۲۰۲۲ از دست داده است. این ارز دیجیتال ارزش 
خود در برابــر بیت کوین را هــم از دســت داده و در حال 
حاضر به دالیل مختلفی زیر محدوده دو هزار دالر باقی 

مانده است.
گزارش هــای کوین شــرز در ۱۰ خرداد نشــان می دهد که 
ســرمایه گذاران بــازار ارزهــای دیجیتــال در ســال ۲۰۲۲ 
حدود ۲۵۰ میلیون دالر را از صندوق های سرمایه گذاری 
مبتنی بر اتریــوم خارج کرده اند. این در حالی اســت که 
خالص جریان ورودی و خروجی صندوق های مبتنی بر 

ارزهای دیجیتال دیگر مانند اتریوم نبوده است. سرمایه 
برداشت شــده از صندوق هــای مبتنی بر اتریوم نشــان 
می دهد که لونا و  UST)توکن های وابسته به اکوسیستم 
تِرا( با ســقوط اخیر خود عالقه سرمایه گذاران به بخش 

امور مالی غیرمتمرکز )DeFi( را کاهش داده اند.
طبــق گفته هــای ایــالن ســولوت، یکــی از ســهام داران 
Tagus Capital(، ریســک های  تاگــوس کپیتــال )
مربوط بــه وضعیــت کالن اقتصــاد که از سیاســت های 
پولی انقباضی بانــک مرکزی آمریکا نشــئت می گیرد و 
همچنین چشم انداز محتاطانه ای که نسبت به بخش 
دیفای شکل گرفته است، باعث می شود روند اتریوم در 

ماه ژوئن همچنان نزولی باشد.
ســولوت به فایننشــال تایمــز گفته اســت: »اگــر فدرال 

NEWSخبر

آکادمی جی زی و دورسی 
جــی زی رپــر و جــک دورســی 
از »آکادمــی بیت کویــن« بــرای ســاکنان 
مســکن عمومی بروکلین رونمایی کردند. 
آنها دوره های سواد مالی رایگان متمرکز بر 

بیت کوین برگزار می کنند.

ایردراپ لونا 
صرافــی ارز دیجیتــال آبــان تتــر 
بــرای حســاب کاربرانــی کــه در تاریخ هــای 
 ust۱۷ اردیبهشــت و ۶ خرداد رمزارز لونا و
 luna۲.۰ داشته اند، به نسبت دارایی شان

اضافه کرده است.

انتخاب اعضای کمیسیون 
رمزارز

انتخابات کمیسیون رمزارز انجمن فین تک 
برگزار شــد. رئیــس و نایــب رئیــس و دبیر 
کمیسیون رمزارز از سه صرافی نوبیتکس، 

بیت پین، بیت مکس انتخاب شدند.

جک دورسی و وب 5.0
زیرمجموعــه بــالک TBD اعــالم 
کــرده کــه قصــد دارد یــک وب غیرمتمرکز 
جدید با محوریت بیت کوین بسازد که بر 
اعتقاد بنیان گذارش، دورسی مبنی بر نقش 

بالکچین در تکامل اینترنت تأکید دارد. 

صندوق »گری اسکیل« )Grayscale(، از زیرمجموعه های 
شــرکت ســرمایه گذاری ارز دیجیتــال کارنســی گروپ 
اســت که آن را با نماد a نشــان می دهند. این شــرکت های 
سرمایه گذاری از سال ۲۰۱۳ فعالیت خود را شروع کردند و 
حوزه فعالیت شان در زمینه سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال 
اســت. مهم تریــن کار مدیریتــی ایــن شــرکت، مدیریــت 

سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال است.
این شرکت اخیراً یکی از وکالی ارشــد کاخ سفید در دوران 

ریاســت جمهوری اوبامــا را اســتخدام کــرده اســت. گــری 
اســکیل می خواهد با این کار بر رگوالتورها فشــار وارد کند 

تا صندوق معامالتی بیت کوین این شرکت را تأیید کنند.

 تأیید صندوق در انتظار نظرخواهی عمومی
مدیــر دارایی هــای دیجیتــال گــری اســکیل در اوایــل مــاه 
 ژوئــن اعــالم کــرد کــه »دونالــد بی وریلــی جونیــور« 
)Donald B. Verrilli Jr(، وکیل کل ســابق ایاالت  متحده 

بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶، به عنوان مشاور حقوقی در این 
شرکت به کار گرفته  شده بود. دونالد اکنون به تیم حقوقی 
گری اسکیل می پیوندد تا کمیســیون بورس و اوراق بهادار 
)SEC( را تحت  فشــار قرار  دهــد که به صنــدوق بیت کوین 
تراســت گــری اســکیل اجــازه دهنــد که بــه صنــدوق قابل 
معاملــه در بــورس )ETF( تبدیل شــود. الزم به ذکر اســت 
که صندوق بیت کوین تراست گری اســکیل ۱۹.۲ میلیارد 
دالر ارزش دارد و در صــورت تبدیــل بــه ETF، در بــورس 




