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تعدیل نیروی کار در بحبوحه زمستان رمزارزها

توقف یک صنعت روبه رشد مراقبجیب 
خود باشید

چند روش برای اینکه یاد بگیریم 
چگونه از کالهبرداری های حوزه 

رمزارزها اجتناب کنیم

همه چیز غیرعقالنی 
و غیرمنطقی است

 واکنش بحث برانگیز بیل گیتس 
در مورد رمزارزها

استیبل کوین ها از نوسان 
رمزارز ضربه خورده اند

آرامش خود 
را حفظ کنید

  گفت و گو با علی مولوی دوست، مدیر پشتیبانی رمزینکس؛ او می گوید 
روش های مختلفی برای حفظ اعتماد کاربران  در زمان ریزش بازار دارند

   عکس:  نسیم اعتمادی
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 در ماجرای تتل کوین مقصر 
واقعی چه کسانی هستند؟

 کاربران ایرانی را 

سرزنش نکنیم!
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بازار رمزارزها در حال تجربــه روزهای پرهیجانی 
است؛ آنهایی که قبل از این ریزش ها از بازار خارج 
شــده اند، از تصمیم به موقع و هوشمندانه خود 
راضی اند و آنهایی که در بازار مانده اند، در حالتی 
از شوک و تأسف به سر می برند. کسب وکارهای 
رمزارزی دنیــا هم حال خوبــی ندارنــد. نمی دانم 
می شــود این روزهای ســخت کســب وکارها را با 
دوران شکســت حباب دات کام مقایســه کرد یا 

خیر.
از اواخــر ســال میــادی گذشــته رونــد کاهــش 
قیمــت رمزارزهــا شــروع شــده و ایــن بــازار از آن 
زمــان روز خوش به خــود ندیده اســت. گویا تمام 
عوامل دســت به دســت هــم داده اند تــا صدای 
شکسته شدن یک صنعت شنیده شود. برخی 
که همــواره منتقــد جــدی رمزارزهــا بودنــد و این 
شکل جدید پول را به عنوان چیزی 
پــوچ می خواندنــد، امــروز صــدای 
بلندتــری دارنــد و آوای »دیدید که 
گفتم«شــان گوش هر شــنونده ای 
را کر می کند. این روزها قطعاً دوران 

خوش مینمالیست هاست.
این روزها کسب وکارهایی که تمرکز 
خــود را روی رمزارزها قــرار داده اند، 
در شــرایط نامناســبی هســتند؛ 
کسب وکارهایی که قمار بزرگی روی 
رمزارزها کرده اند و بنیان گذاران شان سال هاست 
تمرکز خود را بر این بخش گذاشــته اند، کارکنان 
آنها پیشنهادهای شغلی از بهترین کمپانی های 
فناوری را به امید پتانسیل باالی رشد این بازار رد 
کرده اند و از طرف دیگر سرمایه گذارانی که گفته 
می شود فقط در سال گذشته میادی در مجموع 
بیــش از ۳۴ میلیــارد دالر در کســب وکارهای 

رمزارزی سرمایه گذاری کرده اند.
بعــد از اینکــه جهــان از بحــران کرونــا گذر کــرد و 
در حــال بهبــود اوضــاع اقتصــاد دنیــا بودیــم، 

حــاال خبرهایــی می خوانیــم از تعدیــل نیــرو در 
کســب وکارهای رمزارزی دنیا. شرایط نامناسب 
بیت کوین و سایر کوین ها تمام زنجیره ارزش این 
صنعت را تحــت تأثیر خود قــرار می دهــد. تمام 
کســانی که در این صنعت، از ماینینگ گرفته تا 
صرافی هــا در حال فعالیت هســتند، بــا خطر از 
دســت دادن شغل شان مواجه شــده اند. همین 
حاال هم کم کم این اتفاق در حال رخ دادن است. 
کوین بیس اخیــراً ۱۸ درصــد از نیــروی کار خود را 
اخراج کرده، آن هم در ســالی که برنامه گسترش 
فعالیت هایش را داشت. کسب وکارهای دیگری 
هم هســتند که برای جلوگیری از ورشکســتگی 
خود چاره ای جز تعدیل نیروهای خود نداشتند.

در دورانی که ســایر شــرکت های فناوری دنیا هم 
حال و روز خوشــی ندارند و شاهد ســقوط ارزش 
سهام این شــرکت ها هســتیم، قطعاً کسانی که 
با جذب در کسب وکارهای رمزارزی فرصت های 
شغلی در سایر کسب وکارها را از دست داده اند، 
اکنون شرایط سختی را برای یافتن شغل جدید 

سپری می کنند.
شــاید بتــوان ایــن دوره ســخت رمزارزهــا را بــا 
حباب دات کام مقایســه کرد. در بحــران دات کام 
شــرکت های فناوری که جان ســالم بــه در بردند، 
امروز بعد از چندین دهه نه تنها بقای خود را حفظ 
کرده انــد، بلکــه بزرگ تر هم شــده اند. شــاید این 
اتفاقی است که در دنیای رمزارزها هم شاهدش 
خواهیم بود. آنها کــه قدرت اســتقامت باالتری 

دارند، می مانند و برخی دیگر نابود می شوند.
اما حتی در بدترین حالت ممکن و با تصور اینکه 
تمام کوین ها روزی ارزش خود را از دست بدهند، 
نمی توان منکر تحولی شد که این ساخته دست 
انســان در نوع نگاه بشــر ایجاد کرد. نظم جدید 
پولی گرچه به اندازه اختراع »پول« انقاب ایجاد 
نکرد، اما قطعاً به تغییر مسیر مهمی در اندیشه 

انسان منجر شد.

INTROسرآغاز

ارزش کوین ها کاهش می یابد، شغل ها 
از دست می رود؛ اما انقالب پابرجاست

تکرار تجربه دات کام درباره رمزارزها

تحليل
A N A L Y S I S

انتشارات

K A R A N G

 بازارهــای مالــی در تاریخ خود همیشــه روزهای 
ســیاه زیــادی دیده اند؛ حتــی باثبات تریــن بازار 

مالی جهان که طاســت هم روزهای سختی 
را پشت سر گذاشته اســت. زمان هایی بوده 
که طا ارزش خودش را از دست داده است. 
بازارهای سهام هم همیشه گاوی نبوده اند و 
سال هایی را دیده اند که بازار به شدت خرسی 
بوده اســت؛ بنابراین بــازار مالی بــاال و پایین 
دارد و بحران ها و شکســت ها و ســقوط های 
زیادی دیده است. بازار رمزارزها و دارایی های 
دیجیتــال هــم چنین هســتند. قطعاً کســی 
عاقه نــدارد قیمــت دارایی کــه دارد، کاهش 

پیدا کند و می خواهد این قیمت همیشه رو به باال باشد؛ 
اما نه منطق جهان چنین است و نه چنین چیزی به نفع 

جهان و جهانیان است. 

 این روزها که بیت کوین در حال شکســتن همه 
رکوردهای قبلی خود، این بار در مسیر برعکس 
است، بسیاری از کارشناســان حرفه ای دنیای باکچین 

خوشــحال اند. وقتــی قیمت ها می ریــزد و بازار خرســی 
می شــود، بســیاری از هیاهوهــای پــوچ و توخالــی کمتــر 
می شــود و آنهایــی کــه می خواهنــد چیــزی 
بســازند، می تواننــد در شــرایط آســان تر و 
کم اســترس تری کار کننــد. رمزارزهــا چیــزی 
نیســتند کــه آنهــا را بخریــد و بعــد از مدتــی 
پولــدار شــوید! رمزارزهــا دســتاورد فنــاوری 
هســتند که آمده بنــای اعتمــاد در جوامع را 
متحول کند. با وجود اینکه ۱۲ ســال از خلق 
بیت کویــن می گــذرد، هنوز بــا یک فنــاوری و 
اکوسیســتم نابالغ روبه رو هستیم. هنوز هم 
بسیاری از مســائل اطراف بیت کوین و سایر 

رمزارزها حل نشده باقی مانده است.

 بیش از اینکه ما نیاز داشــته باشــیم درباره آینده 
بیت کوین گمانه زنی کنیم و تحلیل های مشعشع 
از خودمــان صــادر کنیــم، بهتــر اســت روی یــک موضــوع 
مشخص تمرکز کنیم و آن توسعه اکوسیستمی است که 
شکل گرفته است. در این مسیر هم بارها گفته ایم که الزم 

مینا والی
 مدیرمسئول

@mina_vali

رضا قربانی

@mediamanager_ir

 نهادهای بین المللی بیکار ننشسته اند و تالش می کنند زمینه 
تنظیم گری هوشمندانه دارایی های دیجیتال را فراهم کنند

تمرکز بر ساختن 
به جای وحشت کردن
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

قرار بود استیبل کوین ها نماد ثبات در میان ارزهای دیجیتال 
باشــند، اما این روزها دیگر کســی به آنها اعتمــاد چندانی 
ندارد. آنها روزی بهشــت امن بازار رمزارز بودند، ولی امروز 
سرمایه گذاران زیادی از این بهشت فراری شده اند و سرمایه 

خود را از آن بیرون می کشند.
استیبل کوین یک رمزارز است، اما ارزش آن به یک ابزار مالی 
در خارج از بازار رمزارز وابسته است؛ مثاً یک ارز )مثل دالر( 
یا یک کاال )مثل طا(. این دارایی ها باید حکم وثیقه را برای 
استیبل کوین ها داشته باشــند و موجب ثبات قیمت آنها 

شــوند. البته ارزش بعضی از اســتیبل کوین ها به الگوریتم 
)مجموعه ای از قواعد رایانه ای( وابســته اســت که در ادامه 

درباره وضعیت آنها هم خواهیم گفت.

 نمی توان به استیبل کوین دلگرم بود 
هدف از ابداع استیبل کوین ها این بوده که جایگزینی باشند 
برای نوســان بازار رمزارزهای محبوبی مثل بیت کوین و اتر. 
بر اســاس همین منطق بــود کــه اســتیبل کوین ها در میان 
معامله گران و ســرمایه گذاران محبوبیت داشــتند؛ زیرا در 

مقایســه با ارزهای دیجیتال دیگری که ارزش آنها بی ثبات 
بود، وسیله مبادله بهتر و امن تری تلقی می شدند.

این رمزارزها به دلیل ثبات بیشترشان، واسطه ای برای انتقال 
سرمایه  میان توکن های دیجیتالی یا تبدیل شدن سرمایه به 
پول نقد هستند. همچنین معامله گران از استیبل کوین ها 
برای آربیتــراژ بیــن صرافی هــای مختلف یا نقــاط مختلف 
جهان استفاده می کنند. یعنی روی استیبل کوین هایی که در 
بعضی صرافی ها یا کشورها قیمتی کمتر از حد تعیین شده 
دارند، سرمایه گذاری می کنند و با فروش آنها در جایی دیگر 

درباره زمستان ارز دیجیتال 
بیشتر بدانید

فواید بازار خرسی 
برای بیت کوین

 شــاید در نــگاه اول ایــن جملــه عجیــب 
باشــد، امــا بازارهــای نزولی یــا به اصطاح 
زمســتان های ارزهــای دیجیتــال نیــز 
می تواننــد بــرای بیت کوین مفید باشــند. 
بــرای نمونــه برخــی از مهم تریــن پروژه هــا 
مثل شــبکه الیتنینگ در بازارهای نزولی 

متولد شدند.
بحــران اخیــر ارزهــای دیجیتال موجــی از 
هراس را در دل جامعه پدید آورده اســت. 
فروش دستگاه های استخراج به باالترین 
حــد در هفت ماهــه اخیــر خــود رســیده 
اســت؛ زیرا سود اســتخراج تا سطح اکتبر 
۲۰۲۰ )مهرماه ۱۳99( کاهش یافته است. 
شــاخص تــرس و طمــع بیت کویــن نیز به 
پایین ترین حد خود از زمان سه ماهه سوم 
سال ۲۰۱9 )۱۳9۸( پیش از همه گیری کرونا 
رســیده اســت. مقدار این شــاخص در ۱۵ 
ژوئن )۲۵ خرداد( در ناحیه »ترس شدید« 
قرار داشــت. به  گفته برخی کارشناسان و 
مدیران صنعت ارزهای دیجیتال، وضع این 
صنعت شاید خوب به نظر نرسد، اما این 
ظاهر قضیه است. نخبگان صنعت ارزهای 
دیجیتال همچنان تأکید دارند که بازارهای 
نزولــی واقعــاً بــرای بیت کویــن و ارزهــای 
دیجیتال مفید هســتند. این نوع از بازار، 
دالالن و کاهبــرداران را حــذف کــرده و در 
عین  حال فضایی برای ساخت محصوالت 
و خدمــات واقعــی و عالی فراهــم می کند. 
»جوزف تتک« )Josef Tětek(، تحلیلگر 
 )Trezor Bitcoin( »تــرزور بیت کویــن«
در ایــن رابطــه می گویــد: »وضعیت فعلی 
بــازار در بلندمــدت بــرای بیت کوین خوب 
است، زیرا بازار را از اهرم ها، کاهبرداری ها 

و مؤسسات حقه باز خاص می کند.«
بــه اعتقــاد تتــک، بازارهــای نزولــی قبلــی 
بستری برای رشد پروژه های بزرگ بوده اند، 
از جملــه ایــن پروژه هــا می توان به شــبکه 
الیتنینگ اشاره کرد که امکان تراکنش های 
ســریع و ارزان را بــرای بیت کویــن فراهــم 
می آورد. جرقه ایده اولیه شبکه الیتنینگ 

در بازار نزولی سال ۲۰۱۵ )۱۳9۴( زده شد.
تتک با بیان اینکه در زمستان های ارزهای 
دیجیتال که شکاک ها و گمانه زن ها از بازار 
خارج می شوند، فرصت های ساخت وساز 
رخ می نمایاند، خاطرنشان کرد بازار ارزهای 
دیجیتال با یکــی از بحرانی ترین لحظات 
خــود از ســال ۲۰۱۸ )۱۳9۷( تاکنون مواجه 
شده است. این بازار از اوایل سال میادی 
جدید بیش از یــک تریلیــون دالر از ارزش 

خود را از دست داده است.

REVIEWبررسی

با افزایش نرخ بهره، از بازدهی 
رمزارزها کاسته می شود

بی ایمانی 
سرمایه گذاران

 پــس از نشســت فــدرال رزرو در روز چهارشــنبه، قیمــت 
بیت کوین و آلت کوین ها برای مدت کوتاهی افزایش یافت؛ 
اما این افزایش قیمت زیاد دوام نیاورد. در ادامه نظر چندین 
تحلیلگر از وضعیت بازار ارزهای دیجیتال را مرور می کنیم.

قیمت بیت کویــن روز پنجشــنبه بــه کمترین میــزان خود 
یعنی ۲۰.۷۵۵ دالر کاهش یافت. پس از آنکه چهارشــنبه 
نرخ بهره فدرال رزرو ۷۵ واحد پایه افزایش پیدا کرد، »جروم 
پاول«، رئیس فــدرال رزرو ایاالت متحده به ســرمایه گذاران 
اطمینان داد که بانک مرکزی به حفظ سیاست های تهاجمی 
خود متعهد است. پس از آن قیمت بیت کوین به ۲۳.۰۰۰ 

دالر رسید.
ســوالنا و دوج کوین که هر دو با افزایش ۱۶درصدی، در موج 

اخیر افزایش قیمت بیشترین بازدهی را داشتند، به سطوح 
قبلی قیمت خود پیش از اظهارات پاول برگشتند.

همین سناریو در ماه می )اردیبهشت ماه( و پس از نشست 
قبلــی فــدرال رزرو هــم رخ داد. در آن زمان هنگامــی که پاول 
دربــاره افزایش نرخ توضیــح داد، قیمت بازار ســهام ایاالت 
متحده و ارزهای دیجیتال در ابتدا افزایش یافت، اما روز بعد 

سرمایه گذاران با قیمت واقعی مواجه شدند.
»هائوهــان ژو« )Haohan Xu(، مدیرعامــل اپیفینــی 
)Apifiny(، با توجه به فقدان احساسات صعودی در بازار و 
وخیم تر شدن وضع نقدینگی، می گوید این وضعیت هنوز 

ادامه دارد.
ژو طــی یادداشــتی افــزود: »افزایــش نــرخ بهــره، از بازدهی 

استیبل کوین ها از نوسان 
رمزارز ضربه خورده اند

استیبل کوین ها که قرار بود نماد ثبات بازار باشند،  حاال در وضعیتی قرار گرفته اند که دیگر کسی به آنها 
اعتمادی ندارد و سرمایه ها از آنها فرار می کنند
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رگوالتوری
R E G U L A T O R Y

بحران قرض 
و ترس رگوالسیون 

چرا بحران فعلی نرخ قرض و ضعف بازار رمزارزها دست 
رگوالسیون را از همیشه قوی تر خواهد کرد؟

از هنگامی که پای مفهوم رگوالســیون به بــازار رمزارزی باز 
شد، نرخ بهره و بار قرض و بحران های آن در ایاالت متحده 
همواره یکی از مهم تریــن عوامل تحلیــل فاندامنتال بازار 
رمزارزها بوده اســت. اخباری نظیر به روزرســانی نرخ بهره 
توســط فــدرال رزرو آمریــکا در اواخــر ســال ۲۰۲۱، یکــی از 

مهم تریــن محورهــای تصمیم گیری بســیاری 
از افراد فعال در بازار بــود. حاال اما ضعف کلی 
اقتصاد همــراه با تقــای برخی از شــرکت های 
خدمات مالــی رمزارزی و البته ســقوط شــدید 
ارزش بــازار رمزارزها، همگی دســت به دســت 
هم داده اند تا عوامل رگوالســیون را از همیشه 

قدرتمندتر سازند. 

 سلسیوس؛ خیلی داغ!
 یکــی از مثال هــای اصلــی ایــن بحران شــرکت 

سلســیوس اســت. سلســیوس یــک شــرکت رمــزارزی 
آمریکایــی اســت که خدمــات مالــی مبتنــی بــر باکچین 
ارائه می داد. یکــی از این خدمــات، وام دهی رمــزارزی بود. 
سلسیوس که یکی از بزرگ ترین شرکت های وام دهی این 
حوزه در سراسر دنیاست،  حاال برای ارائه وام های جدید در 
حال تقاســت. سلســیوس تا حدی دچار تنگنا شد و روز 
دوشنبه با انتشار بیانیه ای اعام کرد که به علت »شرایط 
بحرانی بازار« به طور موقت تقاضاهای برداشت و تبادل را 

معلق خواهد ســاخت. تصمیمی که عماً تــا اطاع ثانوی 
دسترســی افراد به ســرمایه خودشــان را که در اختیار این 
شرکت قرار داده بودند، محدود کرده است. برآورد می شود 
که تصمیم جنجالی سلسیوس سرمایه بیش از دو میلیون 
مشــتری از کشــورهای مختلف را بلوکه کرده است. عموم 
این مشتریان وعده ســود ۱۸ درصد سالیانه را 
از این شرکت دریافت کرده بودند و حاال حتی 
نمی توانند به خود ســرمایه دسترسی داشته 
باشند. در این شرایط، یک سقوط بزرگ دیگر 
یا فروپاشــی - پدیده ای کــه متخصصان به آن 
»حباب بــازار« می گوینــد -  می تواند عماً کل 
ســرمایه این دو میلیون نفر را نابــود کند. تنها 
با خواندن همین چند خــط می توان به راحتی 
فهمید که چطور وضعیت سلســیوس و دیگر 
شــرکت های مشــابه، شــاید بهترین هدیه ای 
باشــد کــه هــواداران و عوامــل رگوالســیون می توانســتند 

دریافت کنند. 
ایــن روزهــا، تــرس از قــدرت رو به افزایــش رگوالســیون 
 را می تــوان در بیــن تمامــی شــرکت های رمــزارزی در 
آمریکا - از اســتارتاپ های کوچک گرفته تا ابرشرکت های 
سیلیکون ولی - دید. با این وجود نگرانی برای شرکت هایی 
نظیر سلســیوس که طی ســال های اخیر خــود را به عنوان 
جایگزینی برای بانک های سنتی تبلیغ کرده بودند، از سایر 

تثبیت تصمیم اروپایی ها برای تصویب الیحه ای فراگیر تا پایان ماه

رگوالسیون به سبک اروپایی
 چهارشنبه گذشته در بروکسل،  پایتخت 
بلژیــک و مقــر اتحادیــه اروپا، جلســه ای 
برگزار شد که نتیجه به دست آمده در آن می تواند 
تأثیر عمیقی بر آینده بازار رمزارزی قاره سبز داشته 
باشد. الیحه ای که در این جلســه در خصوص آن 
بحــث شــد، بــا عنــوان »بازار هــا و دارایی هــای 
رمزنگاری شــده« یا به طور مخفف »ام آی سی ای« 
شناخته می شود و ماه هاست که به عنوان یکی از 
اصلی تریــن محورهــای بحــث رگوالتــوری اروپــا 
شناخته شده است. با این وجود، حتی در اتحادیه 
اروپا که در آن به طور نسبی جو موافق رگوالسیونی 
در جریان اســت، برخــی از مفــاد آن بحث برانگیز 
قلمداد شــده و طی هفته هــای اخیر در جلســات 
مختلفی بین نمایندگان کشورهای مختلف تاشی 
در جریان بوده تا توافقی برای چهارچوب نهایی آن 
حاصــل شــود. حــاال گزارش هــا حاکــی اســت کــه 
توافق های بنیادین و اولیه در جلسه روز چهارشنبه 
بــه دســت آمــده و تصمیــم اعضــای اتحادیــه 
نهایی کردن جزئیات الیحه و به رأی گذاشتن آن تا 

پایان ماه جاری میادی است. 

 فرانسه که هم اکنون ریاست اتحادیه را بر 
عهده دارد، مصمم اســت به هر شــکلی 
شده تا پایان این ماه نه تنها الیحه به رأی گذاشته 
شــود، بلکه فرانســه به عنــوان یکــی از بزرگ ترین 
اســت  مایــل  رگوالســیون  رونــد  حامیــان 
»ام آی سی ای« به هر شکل ممکن تصویب شود. 
نزدیــک بــه دو ســال اســت کــه »ام آی ســی ای« از 
جلســه ای به جلســه دیگر موکــول می شــود. این 
الیحه که در اصل برای حل تعدادی از مشــکات 
جدی در سال ۲۰۲۰ ایجاد شــد، با افزایش ارزش و 
اهمیت بازار رمزارزها به مرور دارای مفاد بیشــتر و 
بیشتری شده که همه اعضای اتحادیه نمی توانند 
بر سر آن موافقت کنند. با این وجود به نظر می رسد 
بحــران اخیــر کریپتــو و ســقوط ارزش بــازار جبهه 
طرفــدار رمزارزهــا را کمــی تــا قســمتی وادار بــه 
کوتاه آمدن کــرده و حــاال گزارش ها حاکــی از توافق 
اولیه است. بعد از جلسه روز چهارشنبه، حاال یک 
جلسه دیگر برای روز ۳۰ ژوئن تصویب شده است. 
جلســه ای ســه طرفه که در آن نماینــدگان پارلمان 

اروپا، اعضای کمیســیون اروپا و ریاســت اتحادیه 
احتماالً برای بار آخر در خصوص مفاد این الیحه 
بحث خواهنــد کــرد و پــس از آن به احتمــال زیاد 

شاهد رأی گیری و تصویب آن خواهیم بود. 

 »مایرید مک گینس«، کمیسیونر بخش 
ثبــات و خدمــات مالــی اتحادیه اروپــا در 
خصوص »ام آی سی ای« می گوید: »جو این روزهای 
بروکســل در خصــوص ایــن الیحــه از همیشــه 
پرسروصداتر است. من شخصاً به شدت مایلم که 
یک توافــق از طریق کوتاه آمدن هــر دو طرف تحت 
نظارت و ریاست فرانسه به دست آید. با توجه به 
رویدادهــای اخیــر بــازار، فکر می کنم کــه تصویب 
الیحه ای مانند »ام آی ســی ای« همیشه واجب تر 
اســت. ثبات یورو بزرگ ترین مشکل و عامل عدم 
تفاهم بین اعضای مختلف اتحادیه بوده که حاال به 
واســطه وقایــع اخیــر هــر روز بــا موافقــت اعضای 
بیشــتری برای وضع مفاد نظارتی همراه هستیم. 
سقوط »ترا یو اس دی« به طور قطعی شک و شبهه 
بســیاری را ایجاد کرد و حاال بلوکه شــدن ســرمایه 
مشــتریان شــرکت سلســیوس نیز از دید مــا دور 

نمانده است.«

 در صورت تصویب »ام آی سی ای«، نهاد 
ارشــد نظــارت مالــی در هــر ۲۷ کشــور 
اتحادیه اروپا قدرت هــای جدید و فراگیــری را برای 
ایجاد نظم و ثبات مالی دریافت خواهد کرد. یکی 
دیگر از پدیده هایی که حاال با قوت گرفتن احتمال 
تصویب و نهایی شــدن »ام آی ســی ای« بــه وجود 
آمــده، عجلــه برخــی از قطب هــای سیاســی برای 
گنجاندن برخی مفــاد جدید قبل از نهایی شــدن 
الیحه است. برای مثال نمایندگان حزب های سبز 
کشــورهای گوناگــون در ائتــاف بــا حزب هــای 
سوسیالیست در حال تاش برای گنجاندن مفاد 
زیست محیطی در روزهای واپسین پیش از جلسه 
سه گانه در ۳۰ ژوئن هستند. این در حالی است که 
البی رمــزارزی که گویی تصویب الیحــه را غیرقابل 
اجتناب می دانــد، در حــال تاش بــرای گنجاندن 
مفادی است که تا حد امکان ضربه پیش رو را نرم تر 

می کند.

REPORTگزارش

پارسا خاک نژاد
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چهرهها
F I G U R E S

کنفرانس اجماع 2022: 
وب 3 سرشار از فرصت هاست

 مبلغان و حامیان بالکچین نشان دادند که مأیوس نیستند و گفتند که هنوز به وب 3 
امیدواری زیادی دارند و این فناوری را سرشار از فرصت برای افراد مبتکر می دانند

بــا وجــود آنکــه بــازار رمــزارز دچــار بحــران شــده، امــا 
 مبلغــان و حامیــان باکچیــن در کنفرانــس اجمــاع ۲۰۲۲ 
)Consensus 2022( نشان دادند که مأیوس نیستند. آنها 
گفتند که هنوز به وب ۳ امیدواری زیادی دارند و این فناوری را 

سرشار از فرصت برای افراد مبتکر می دانند.
اجماع ۲۰۲۲ یک کنفرانس چهارروزه بود که از 9 الی ۱۲ ژوئن 
برگزار شــد. هدف از برگــزاری این کنفرانس آن بــود که رابطه 
میان اقتصاد رمــزارز و اقتصــاد خاقیت و نوآوری را بررســی 
کند. موضوعاتی کــه در این کنفرانس یا جشــنواره بررســی 
شــدند، این موارد بودند: ســازمان های مستقل غیرمتمرکز 
)DAOs(، توکن هــای غیرقابــل معاوضــه )NFTs(، تجربیات 
واقعیت مجازی و واقعیت افــزوده در متاورس های متکی بر 
ان اف تی ها، ســرمایه گذاری، امور مالــی و همچنین مقررات 

مربوط به رمزارزها.
در این مطلب می خواهیم برایتان بگوییم که در این رویداد، 
مبتکران و مدیران کسب وکارهای اینترنتی و باکچینی به چه 

نکاتی اشاره کرده  و به چه ابهاماتی پاسخ داده اند؛ از جمله:
 چرا باکچین بــرای بعضی از هنرمنــدان دیجیتال جذاب 

است؟
 ســازندگان وب ۳ در این دوران که بازارهای ارز دیجیتال در 

تنگنا هستند، چه کارهایی باید انجام دهند؟

 میان ســاختار غیرمتمرکز وب ۳، استعدادهای ثروتمند و 
ســرمایه گذار و همچنین منافعی که صنعت فناوری دنبال 

می کند، چه چالش هایی وجود دارد؟
کنفرانس اجماع از سال ۲۰۱۵ برگزار می شود. این کنفرانس 
ْ در شهر نیویورک برگزار شده بود و امسال در مرکز ایالت  قبا
تگزاس، یعنی شــهر آســتین، برگزار شــد. در این کنفرانس 
مدیران، سیاست مداران، استادان، هنرمندان، سرمایه گذاران 
و بســیاری از افراد دیگر برای بحث دربــاره وب ۳ دور هم گرد 

آمدند. 

 از الیک خسته شدیم 
در این کنفرانس چهارروزه، یک نشســت نیــم روزه با عنوان 
نشست »خالق یا مبتکر« )Creator Summit( برگزار شد. 
هدف از برگزاری این نشســت پاســخ دادن به این ســؤال بود 
که چگونه صاحبــان کســب وکارها و افراد مبتکــر و هنرمند 
در حوزه فناوری، در پلتفرم های هنری و مالی و فناورانه وب ۳ 
با هم ارتباط برقرار کنند و از این طریق به ســوی یک اقتصاد 

خاق پیش بروند.
بیشــتر مبتکــران و مبدعانی کــه در این نشســت صحبت 
می کردند، هنرمندان دیجیتالی، هــواداران قدیمی رمزارزها 
و دیگرانی بودنــد که به تازگی آثارشــان را به صورت توکن های 

غیر قابل  معاوضه می فروشند. اکثر این هنرمندان می گفتند 
از اینکــه آثار دیجیتالی شــان ماننــد عکس، طراحــی و غیره 
را در رســانه  های اجتماعــی بگذارند تــا صرفاً الیــک و فالوور 
و درآمدی انــدک از تبلیغات بگیرنــد، یا نهایتــاً از پلتفرم آن 
رسانه اجتماعی یک پاداش جزئی نصیب شان شود، خسته 

شده اند.
آنها می گفتند با توجــه به اینکه در باکچین آثارشــان قابل 
ردیابی است، بسیار دوســت دارند اثر هنری شــان را ردیابی 

کنند و برای فروش مجدد آن حق امتیاز دریافت کنند. 
آنها به نظریه »۱۰۰۰ طرفدار واقعی« )true fans ۱۰۰۰( اشاره 
کردنــد. این نظریــه را »کوین کلــی« )Kevin Kelly( در ســال 
۲۰۰۸ مطرح کرده است. ایده او این است که یک فرد مبتکر 
و خاق نیازی به میلیون ها مخاطب ندارد، بلکه وجود ۱۰۰۰ 
حامی یا مشــتری که آثــار این فرد را بخــرد و هنرمند بــا او در 

ارتباط مستمر و مستقیم باشد، برای او کافی است.
آنها معتقدند که جــذب مخاطبان انبــوه و کســب درآمد از 
طریق تبلیغات دیگر مفید نیســت؛ بــرای آنها بهتر اســت 
که یک اجتماع حامی ایجاد کنند که حاضر باشند در ازای 

آثارشان پول بپردازند.
با وجود آنکه بازار رمزارزها به قول سرمایه گذاران و معامله گران 
در نوسان و آشــفتگی اســت، یا به زبان معامله گران در بازار 

 واکنش بحث برانگیز بیل 
گیتس در مورد رمزارزها

همه چیز غیرعقالنی 
و غیرمنطقی است

بنیان گــذار  گیتــس،  بیــل   
میلیاردر مایکروسافت، در روز 
سه شــنبه طــی ســخنرانی خــود در 
تک کرانــچ اعــام کــرد: »رمزارزهــا و 
ان اف تی هــا بــر پایه هــای غیرمنطقــی و 
غیرعقانــی بنــا شــده اند.«او در ادامــه 
سخنان خود گفت: »این دارایی ها بیش 
از حد ارزش گذاری شده اند و تنها زمانی 
که سرمایه گذاران به اندازه کافی به آنها 
تمایــل داشــته باشــند، ارزش خواهنــد 
داشــت.«گیتس با اشــاره ای کنایه آمیز 
 Bored به مجموعــه ان اف تی محبــوب
Ape Yacht Club گفــت: »تصاویــر 
دیجیتالــی گران قیمــت از میمون هــا 
مشــکات جهان را حل می کنــد و آن را 

بهبود می بخشد.«

 ان اف تی هــا به طــور کلــی بــه 
دارایی هایــی اطاق می شــوند 
کــه غیرقابــل معاوضه انــد و اغلــب 
به عنــوان راهــی بــرای اثبــات مالکیــت 
ماننــد  دیجیتالــی  دارایی هــای 
مجموعه های هنری یا ورزشی استفاده 
می شــوند. بســیاری از کارشناســان بــا 
توجه به ماهیت رمزارزها، معتقدند که 
آنها بیــش از حــد تبلیغاتی هســتند و 
آنهــا را بــرای محیــط زیســت مضــر 
ادامــه  در  گیتــس  می داننــد. 
صحبت های خود گفــت: »من با انواع 
دارایی هــا آشــنا هســتم، امــا در زمینه 

رمزارزها به هیچ وجه دخالتی ندارم.«

 در هفته گذشــته پس از اینکه 
شــرکت  یــک  سلســیوس، 
وام دهنده رمزارزی، تمام برداشــت های 
حســاب خود را متوقــف کــرد، رمزارزها 
سقوط بی سابقه ای را تجربه کردند. این 
نابســامانی در بــازار رمزارزهــا بــه یــک 
ورشکســتگی بزرگ و اثرات منفی برای 
ســایر بخش هــای ایــن بــازار دامــن زده  
است. این اتفاق درست در شرایطی 
رخ داد که رمزارزها در حال گذر 
UST و لونــا  از فروپاشــی 
بودند. بیت کوین، بزرگ ترین 
رمــزارز دنیــا نیــز از ابتــدای 
ســال ۲۰۲۲ بیــش از نیمی از 
از  را  خــود  ارزش 
داده   دســت 

است.

NEWSخبر



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 24
29 خـــــــــــــرداد 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

14

آموزش
E D U C A T I O N

مراقب جیب خود باشید
چگونه از کالهبرداری های حوزه رمزارزها اجتناب کنیم

بســیاری از ســرمایه گذاران معتقدند کــه رمزارزها قابل 
اعتمــاد نیســتند و از آن به عنــوان یک کاهبــرداری یاد 
می کننــد. صحبــت آنهــا بــر ســر ایــن اســت کــه فضای 
رمزارزها که در روزهای جوانی خود به سر می برد، اعتماد 

گسترده ای ایجاد نمی کند.
در بازار رمزارزهــا با باال رفتــن قیمت ها، ســرمایه گذاران 
خیال شــان راحــت می شــود و با افــت قیمت ها، ســطح 
بی اعتمــادی در آنهــا افزایــش می یابــد؛ درســت ماننــد 
نوامبــر و ژانویه گذشــته. در بــازار رمزارزهــا همه چیز در 
مورد ترس از دست دادن است. شور و هیجان رمزارزها 
در نوامبــر ســال گذشــته، ســبب تقویــت این ایده شــد 
کــه رمزارزها فقــط بــه بیت کوین محــدود می شــوند، در 
حالــی کــه ایــن صنعــت بســیار بزرگ تــر از بیت کویــن و 
سایر رمزارزها مثل اتریوم، شیبا، تتر و دوج کوین است. 
سیســتم مالــی غیرمتمرکــز )DeFi( یکــی از نمونه هایی 
اســت که حاصل این صنعــت بزرگ اســت. به طور کلی 
این نوع از سیستم مالی شامل وام ها و سایر دارایی های 
پیچیده می شود که تمام جنبه های سیستم مالی سنتی 
را دربــر دارد، بــا ایــن تفــاوت کــه تمــام واســطه ها حذف 
می شوند و موانع ورود به این سیستم از میان می روند. 

با توجه به این موضوع، عواملی که رمزارزها و امور مالی 
غیرمتمرکز را جذاب و منحصر به فــرد می کنند، در عین 
حــال آنهــا را در برابــر کاهبــرداران آســیب پذیرتر جلوه 

می دهند.
طبق گــزارش کمیســیون تجــارت فــدرال، از ژانویه ۲۰۲۱ 
تا مــارس ۲۰۲۲ حــدود ۴۶ هزار نفــر گــزارش داده اند که 
در مجموع بیش از یک میلیــارد دالر در زمینه رمزارزها 
ضــرر کرده انــد. به عنــوان مثــال، ســقوط اخیــر UST و 
لونــا بیــش از ۵۵ میلیــارد دالر ســرمایه را از بیــن بــرد و 
بسیاری از سرمایه گذاران خرد را به مرز نابودی کشاند. 
کاهبرداری ها در این صنعت به سرعت در حال افزایش 

هستند.
در صنعت رمزارزهــا، روزانــه صدها پروژه جدیــد ایجاد 
می شــود. به گفته CoinGecko، بیش از ۱۳۴۰۰ ســکه 
در گردش هستند. این رقم را در مقابل ۱۸۰ ارز فیات در 
۱9۵ کشــور در نظر بگیرید. دولت ها یکپارچگی ارزهای 
خود را از طریق بانک های مرکــزی تضمین می کنند، اما 
ســامت رمزارزها و ســایر پروژه های رمزنگاری، تضمین 
نشــده  اســت. در ایــن روزهــا هــر کســی می توانــد بدون 
مشــکل خاصی، یک توکن ایجــاد کند. در ایــن ارتباط، 

برخی وب سایت ها، آموزش های ویدئویی در مورد نحوه 
ایجاد یک سکه سریع و ارزان ارائه می دهند.

در ادامــه ایــن مطلــب قصــد داریــم پنــج مــوردی را کــه 
ســرمایه گذاران باید در ارزیابی یک پروژه در نظر داشته 
باشند، معرفی کنیم. توجه داشــته باشید که این موارد 
تنهــا عوامل اعتبارســنجی یــک ارز یــا پروژه نیســتند و 
مانند هر سرمایه گذاری دیگری، بررسی و تحقیق دقیق 

بهترین ابزار برای سرمایه گذاران است.

 حامیــان پــروژه یــا توکــن مــورد نظــر چــه 
کسانی هستند؟

در دنیای امروز رمزارزها، ناشناس بودن بر خاف گذشته 
یــک اصــل ضــروری نیســت. بررســی و تحقیــق دربــاره 
مؤسس هر پروژه ای یکی از ضروری ترین اقداماتی است 
کــه ســرمایه گذاران باید انجــام دهنــد. هویت و ســابقه 
بنیان گــذار یــا بنیان گــذاران، مدیریــت و هیئت مدیــره 
ســازمان پشــت ســکه یــا پــروژه بســیار حائــز اهمیــت 
اســت. »پیتــر ابــرل«، رئیــس و مدیــر ســرمایه گذاری 
Castle Funds، Point Richmond و Calif می گوید: 
»موفقیت گذشته ممکن است به معنای پیش بینی  یا 
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چرا تتل کوین یک 
شت کوین است؟

چند فاکتور مهم در خصوص تتل کوین 
)بــا نمــاد TNT( از ســوی ابداع کننــدگان 
آن عنوان شــده که گزاره های خوبی برای 

آزمون آن است.
 شــعار اصلی تتل کوین، پرداخت سود 

ماهانه ۵ تا ۲۵ درصدی است.
 تتل کوین وایت پیپر ندارد.

 والــت )کیــف پــول( تتل کویــن متمرکز 
اســت و بیش از ۸۰ درصد از توکن ها نزد 

والت اصلی است.
همیشــگی  هشــدارهای  از  یکــی 
کارشناســان دنیــای رمــزارز بحــث ســود 
است، به طوری که همواره تأکید شده هر 
جایی صحبت از سود ثابت در مورد یک 
کوین شنیدید، بیشتر از آنکه به نرخ سود 
آن فکــر کنیــد، این وعــده باید یــک زنگ 

خطر باشد. 
در مــورد TNT هــم در همان ابتــدا وعده 
ســود ثابت دادن، آن هــم با نرخ بــاالی تا 
۲۵ درصد بزرگ ترین هشــدار نسبت به 

اسکم بودن )جعلی بودن( آن است.
مورد بعــدی در مورد تتل کوین نداشــتن 
وایت پیپر است. اما موضوع اینجاست 
کــه آیــا تتلــو و همــراه او هومــن کرمــی از 
ضــرورت داشــتن وایت پیپــر بی اطــاع 
بوده اند؟ به گفته کارشناســان این حوزه 
بســیار بعید اســت کســی که در فضای 
کریپتو فعال است، از لزوم وایت پیپر خبر 
نداشته باشــد و عدم انتشــار وایت پیپر 
برای تتل کوین کامــاً عامدانه بــوده تا به 
این واســطه جای هر گونه تفســیر و ادعا 
و نقــض غرضــی را بــرای ابداع کننــدگان 
ایــن توکــن بــاز بگــذارد. نکتــه بعــدی در 
خصــوص کیــف پــول تتل کویــن اســت. 
طبق بررسی ها، بیش از ۸۰ درصد توکن ها 
نــزد والــت کرمــی باقــی می مانــد؛ ضمن 
اینکه قرارداد هوشــمند این توکن بسیار 

ابهام برانگیز است.
با مطرح شدن چنین توکنی از سوی تتلو، 
بســیاری از کارشناسان نســبت به خرید 
آن هشــدار داده و برخــی کاربــران توییتــر 
با هشــتگ تتل اســکم، ایــن پــروژه را یک 
پروژه کاهبرداری خوانده اند، اما با وجود 
تمامــی ایــن هشــدارها بــه نظر می رســد 
همچنــان برخــی نســبت بــه خریــد ایــن 
کویــن اقــدام کرده انــد، به طوری کــه گفته 
می شود در عرض کمتر از ۱۰ دقیقه پس از 
عرضه اولیه، بیش از ۱۰۰ نفــر این توکن را 
خریده اند و در مجموع در ICO تتل کوین 
تاکنون حدود ۱۰ هزار دالر توکن به فروش 

رسیده است.
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