
سندباکس و فناوری های مالی
 چهره هایی چون  علی صالح آبادی، ابوالحسن فیروزآبادی، مهران محرمیان و علی عبدالهی معتقدند باید 

رگوالتوری جسورانه تری در مواجهه با فناوری های جدیدی همچون رمزارزها و متاورس در پیش گرفت
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فرصت سندباکس بانک مرکزی برای 
کسب وکارهای رمزارز و بالکچین

روزشمار رمزارزی
 یک بهار پرخبر!

بیت کوین 7 هزار دالری 
یا 100 هزار دالری؟

مسیر پیاده سازی 
موفق رمزریال 

یادداشتی از مدیر عامل 
صرافی مزدکس

کریپتو ریال 
و هزارتوی تحریم ها 
یادداشتی از مدیر عامل 

هلدینگ نیک اندیش

نگاه نوبیتکس به 
برخی اتفاقاتی 
که در سه ماهه 

اول 1401 در حوزه 
رمزارزها افتاد
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 آیا اتحاد بین حزبی در آمریکا تنها راه 
موفقیت روند رگوالسیون است؟

رگوالسیون دوحزبی 
تنها راه روبه جلو؟

گفت وگو با داود 
محمدبیگی، مدیر 

اداره نظام های 
پرداخت بانک 
مرکزی درباره 

رمزریال 
بانک مرکزی
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زمانــی کــه ارزش پولــی دســتخوش تغییــرات 
اساسی می شود، اوج می گیرد یا سقوط می کند، 
به دنبال چرایی این تغییرات هســتیم. تحلیل 
اقتصــادی می کنیــم و از عوامــل ایــن تغییــرات 
می گوییــم، امــا در نهایــت آنچــه اهمیــت دارد 
موضوع یــک »باور« اســت. آنچه دســتخوش 
تغییر اساســی شــده، همین باور اســت؛ اینجا 
باوری است که اوج گرفته یا سقوط کرده است.

اگــر نگاهی بــه تاریخچــه آنچه بر پول گذشــته 
اســت، بیندازیــم؛ چــه شــکل بســیار قدیمــی 
آن مثل نمــک و نقره و چــه پول ملی کشــورها، 
بارهــا و بارهــا ایــن اوج و ســقوط را می بینیــم. 
هر کدام از این حادثه ها داســتان 
خــود را دارنــد، امــا قهرمــان همه 
این داســتان ها همین باور است؛ 
بــاوری کــه در جزیــره ییــپ بــه 
»سنگ رای« از بین رفت، یا باوری 
که مردم دنیا به »طال« پیدا کردند 
و همچنان ادامه دارد. همین باور 
سبب شد در تاریخ پول، کشورها 
به تدریج طال را به عنوان پشتوانه 
پــول ملــی خــود انتخــاب کننــد و 
هنوز هم در دنیا حداقل در ظاهر این پشــتوانه 

وجود دارد.
طــال دو ویژگــی منحصربه فــرد دارد؛ کمیــاب و 
محدود اســت و نمی تــوان آن را از چیــز دیگری 
ســاخت. تــا زمانــی کــه ارز کشــورها واقعــاً بــا 
پشــتوانه طال باشــند، به عنوان پول های ســالم 
می توانند همین خاصیت پشتوانه شان را یدک 
بکشــند. در این صورت دولت ها در دستکاری 
ارز خــود دست شــان بــاز نیســت و نمی توانند 
بــدون افزایــش پشــتوانه طــال در خزانــه بانــک 
مرکزی شان دست به تولید پول بزنند، ارزش آن 

را کاهش دهند و باور به آن ارز را.

البتــه دســتکاری یــا عــدم دســتکاری دولت ها 
در ارز ملــی تنهــا عامــل افزایــش یــا کاهــش 
بــاور بــه آن ارز نیســت؛ همان طــور که بــا وجود 
تنظیم گری فــدرال رزرو بــر دالر همچنــان مردم 
دنیا بیشترین اعتقاد را به دالر دارند، اعتقادی 
که نشئت گرفته از قدرت اقتصاد آمریکاست، 
همان طور که با وجود عدم دســتکاری دولت یا 
نهــادی مرکــزی در بیت کویــن ارزش آن بارهــا و 

بارها دستخوش تغییرات شدید شده است.
گرچه فلســفه پشــت بیت کوین خلق پولی بود 
که دست نهادهای مرکزی از دستکاری آن کوتاه 
باشد و همچون طال محدود و غیرقابل تولید از 
ماده ای دیگر باشد، ولی همچنان راهی طوالنی 
برای تبدیل شدن به کاالیی دارد که مردم جهان 

به آن باور داشته باشند.
وقتی از این باور می گوییم، یک ســؤال اساسی 
بایــد پرســید؛ مــردم در آینده بــه چه پولــی باور 
خواهند داشت؟ آیا رمزارزها می توانند اعتماد 
اکثریــت در جهــان را جلــب کننــد؟ همچنــان 
پول های فیات به پشــتوانه دولت ها بیشــترین 
اعتمــاد را جلــب خواهنــد کــرد یــا بایــد انتظار 
خلق شــکل جدیدی از پول را داشته باشیم که 
بیشــترین قابلیت باور در بین عموم را داشــته 

باشد؟
قطعاً بــا تجربــه ای کــه امــروز داریم، جهــان به 
ســمتی خواهد رفت که به تدریج ارزهای فیات 
همان طور که همین امروز اتفاق افتاده، اعتماد 
خــود را از دســت خواهنــد داد. با آشــنا شــدن 
بیشــتر مردم با امکانات پولی جدید و افزایش 
باور بــه ایــن پول ها )حــاال چه بــه شــکل رمزارز 
یا اشــکال دیگر( شــاهد حــذف پول هــای فیات 
خواهیم بود. فقط باید بنشینیم و ببینیم کدام 
شکل پول بیشــترین موفقیت را در ایجاد باور 

عموم خواهد داشت.

INTROسرآغاز

در آینده مردم به چه نوع پولی اعتقاد خواهند داشت؟

مسئله فقط باور است

تحليل
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 روز چهارشــنبه اول تیرمــاه ســندباکس بانــک 
مرکزی رونمایی شد. این دستاورد نتیجه تعامل 

و مذاکــره ۵۰ روز پیش کســب وکارهای حوزه 
فین تک با بانک مرکزی و به طور خاص جناب 
آقــای دکتــر صالح آبــادی، رئیــس کل بانــک 
مرکــزی بــود. بــه نظــر می رســد  بــا توجــه  بــه 
شــناختی که شــخص صالح آبادی از فناوری 
دارد، رویکرد بانک مرکزی نسبت به پذیرش 
کسب وکارهای حوزه فناوری های مالی بازتر از 
گذشته شده و در ادامه بیشتر شاهد رویکرد 
حمایتی از این نهاد رگوالتوری مهم باشیم. با 
ایــن حــال احتمــاالً بدنــه بانــک مرکــزی و 
نهادهای رگوالتوری مرتبط نسبت به فناوری 

موضع مثبتــی ندارند و با یــک رویکــرد محافظه کارانه با 
نوآوری های این حوزه مخالفــت خواهند کرد، ولی اینکه 
مدیران ارشــد نهادهای رگوالتور متوجه اهمیت فناوری 
شده اند، فرصتی مهم برای آنهایی است که می خواهند 
در چهارچوب قانــون کار کنند. این نــگاه منفی در حالی 
اســت که هیچ کدام از تحلیلگــران حوزه هــای مالی منکر 
اهمیت و نقش فناوری نمی شوند. از منظر همه آنهایی 
که دســتی بر آتش دنیای مالــی دارند، فنــاوری و تغییر و 
تحوالت پشــت بند آن مانند جریان آب پرفشاری است 
کــه روانه شــده؛ حاال می تــوان ایــن آب را هدایت کــرد، یا 
می تــوان در مقابل آن ســد ســاخت یــا حتــی نادیده اش 
گرفت. نادیده گرفتن کســب وکارهای حــوزه فناوری های 
مالی رویکرد به شــدت اشــتباهی اســت. به عنوان نمونه 
کســب وکارهای حــوزه رمــزارز و بالکچیــن در چند ســال 
گذشته یا نادیده گرفته شــدند یا تهدید. در شرایطی که 
کوچک ترین حمایتی از کسب وکارهای این حوزه نشد و 
هنــوز مقررات گــذاری نشــده اند، شــاهد رشــد شــدید 
بوده ایم. رشد در حوزه کســب وکارهای رمزارزی به حدی 
بوده که بسیاری آن را در ســال های گذشته رقیب بورس 
خوانده اند. فعالً کاری ندارم که این دوگانه سازی ها چقدر 

اشتباه است، ولی تصور کنید در یک سو بازاری داریم از 
فرق ســر تا نوک پا مقررات گذاری شــده و از آن سو بازاری 
داریم که کوچک تریــن مقررات گذاری درباره 
آن انجام نشده است. کســب وکارهای حوزه 
رمزارز و بالکچین در این شــرایط مبهم رشــد 
کرده اند و آنچــه ممکن اســت در آینده مورد 
تهدید واقع شــود، منافع مردم اســت. قطعاً 
کسب وکارهای پیشرو این حوزه منافع مردم 
برایشــان مهــم اســت و خودشــان پیش قدم 
طریــق  از  مــردم  منافــع  تــا  می شــوند 
مقررات گــذاری تضمین شــود. دارایــی مردم 
باید حفظ شود و مقررات گذاری به این منظور 
و  مــردم  حاکمیــت،  منافــع  کــه  اســت 
کسب وکارها به صورت همزمان تضمین شود. قاعدتاً با 
رشــد بخش های نویــن اقتصادی ما شــاهد شــکل گیری 
مســائل جدیــدی خواهیــم بــود. به عنــوان نمونــه 
کالهبرداری های حوزه رمزارزی یکی از حاشیه های رشد 
این حــوزه نوپدیــد اســت. نهادهایــی مانند پلیــس فتا و 
دادستانی در خط مقدم مقابله با این کالهبرداری ها قرار 
دارند و اگر مقررات گذاری در این حوزه به فراموشی سپرده 
شــود، نه تنهــا بخــش زیــادی از نیروهــای کشــور بــرای 
سروســامان دادن در نقطــه پایانــی مــورد اســتفاده قــرار 
می گیــرد، بلکه حــوزه ای کــه می تواند به رشــد اقتصادی 
ایــران کمــک کنــد، بــه یــک نقطــه شکســت و مرکــز 

آسیب پذیری تبدیل می شود.

 چهارشنبه گذشــته بانک مرکزی از سندباکس 
رونمایــی کــرد و ایــن اتفــاق بزرگــی اســت کــه 
کسب وکارهای حوزه های گوناگون فناوری های مالی باید 
از آن اســتقبال کننــد. زمــان ورود بــه بانک مرکــزی برای 
شرکت در نشست رونمایی ســندباکس یکی از عزیزان 
حراست بانک مرکزی از من پرسید: »سندباکس چیه که 
امروز همه آن را می گویند؟« در آن زمان تنها چیزی که به 

مینا والی
 مدیرمسئول

@mina_vali

رضا قربانی

@mediamanager_ir

 چهارشنبه گذشته بانک مرکزی از سندباکس رونمایی کرد 
و این اتفاق بزرگی است

فرصت سندباکس بانک مرکزی برای 
کسب وکارهای رمزارز و بالکچین

رسانه اقتصاد نوآوری ایران
karangweekly.ir
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بازار رمزارزها بازار ریزش ها و خیزش هاست و این اتفاق 
برای اهالــی این صنعت امــری تکــراری و جدایی ناپذیر 

است و اغلب افراد باتجربه در این صنعت 
در زمــان ایــن ریزش هــا و خیزش هــا رفتــار 
هیجانی از خود نشــان نمی دهند؛ هرچند 
تالش می کنند حداکثر بهره برداری را بکنند. 
همان قــدر کــه موقــع ریزش هــا تــرس چهار 
ســتون بدن شــان را فرانمی گیــرد، هنــگام 
خیزش ها نیز از فرط هیجان خانه و ماشین 

زیر پایشان را به رمزارز تبدیل نمی کنند.
در هفته هــای اخیــر بــازار رمزارزهــا یکــی از 
خونین ترین تجربیات ریزشی خود در طول 

تاریــخ را تجربــه کــرد و بســیاری از تریدرهــای تــازه کار، 
خروج با ضرر را بــر قرار با ضــرر ترجیح دادنــد. اما حاال 
یک هفته ای اســت که بازار دوبــاره رنگ وبوی صعودی 
به خودش گرفته و دوباره شاهد ورود هیجانی بسیاری 
به این بازار هستیم؛ تریدرهای تازه کاری که عمدتاً رشد 
۲۰درصــدی اتریوم، رشــد ۱۸درصدی ریپــل و بایننس، 
رشد ۲۴درصدی دوج کوین، رشــد ۳۴درصدی سوالنا و 
رشد ۴۴درصدی شیبا اینو در هفت روز گذشته را مبنای 

عملکرد و ورود خود به بازار قرار می دهند. 
تریدرهــای تــازه کاری کــه هــدف مشــترک تمام شــان 
مشترک است؛ »کسب بیشترین ســود در کوتاه ترین 
زمان ممکن!« هدفی فریبنده که وقتــی در کنار نمودار 
رشد ســبزرنگ هفت روز گذشــته بســیاری از رمزارزها 

قرار می گیرد، اعتمادبه نفس کاذبی به این افراد دست 
می دهد که فکر می کنند آنها تنها کســانی هستند که 
ایــن رونــد صعــودی را کشــف کرده انــد و ایــن 
هیجــان باعــث می شــود مســائل مربــوط به 
ریسک و سرمایه را فراموش کنند و با ترکیب 
ســمی این اعتمادبه نفــس کاذب و اســتفاده 
از ابزار لوریــج، دارایی خود را نابــود و عمالً باد 

هوا  کنند.
این اتفاق که عمدتاً ریشه در طمع و ناآگاهی 
کاربــران تــازه کار دارد، اتفاقــی بــس خطرناک 
بــرای چهــره بــازار رمزارزهاســت کــه البتــه 
سیگنال فروشان و رؤیافروشان نیز از این طمع 
نهایت سوءاستفاده را می برند و با تشویق به خریدهای 
بدون پشتوانه، تریدرهای تازه کار را با سرعت بیشتری 
به ســمت این سراشــیبی هل می دهند. این یادداشت 
بــه هیچ وجه بــه این معنی نیســت کــه احتمــاالً ریزش 
بزرگ دیگری در راه است و دست از خرید بردارید، بلکه 
فقط تلنگری است برای کسانی که با دیدن نمودارهای 
ســبز، خون به مغزشان نمی رسد و دســت به رفتارهای 
هیجانی می زنند. واقعاً اگر تریدر تازه کاری هســتید که 
فکر می کنید این بازار روند صعودی خود را شروع کرده، 
به هیچ وجه بیــش از ۲۰ درصد پولی را که در ســه تا پنج 
سال آینده به آن نیاز ندارید، وارد نکنید. این بازار، خیلی 
پیچیده تر از آن چیزی است که شــما بتوانید تصورش 

را بکنید.

هدف مشترک همه تریدرهای تازه کار
 کسب بیشترین سود در کوتاه ترین زمان ممکن!

طمع، قاتل دارایی تازه کاران

تحليل
A N A L Y S I S
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درباره راهی که آمده ایم و 
آینده ای که در پیش است

این شماره
 25 رمزارز است!

ایــن بیســت وپنجمین شــماره 
رمزارز اســت؛ نشــریه ای که در 
چند ماه گذشته هر هفته منتشر شده؛ 
با این هدف که بتواند همزمان هم دانش 
و هــم بینــش کاربــران و کســب وکارهای 
ایرانی فعــال در این حوزه را متناســب با 
تحوالت آن ارتقا دهد؛ هدفی سخت که 
تالش مان این بوده قدم قدم به آن نزدیک 
شویم. از همان نخستین شماره های این 
نشریه هفتگی هم مدام هشدار داده ایم 
که رمزارزها بخشی از یک بازی بزرگ تر 
بــه نــام فنــاوری  دفتــرکل غیرمتمرکــز 
هستند و باید  آنها را فارغ از نوسان ها و 
افت وخیزشــان در ایــن نظــر دیــد و از 

فرصت های این فناوری بهره برد.

بــه کاربــران ایرانی 
هم مکرراً گفته ایم 
و کماکان هم می گوییم که 
این یک بازار پرریسک برای 
ســرمایه گذاری اســت و 
خطرات آن، به خصوص در 
روزگاری کـــــــــــه هنـــــــــوز 
مقررات گذاری خاصی برای 
آن نشــده، به ویــژه بــرای 
بســیار  غیرحرفه ای هــا 
بیشــتر از منافع آن است. 

در ایــن روزهــای ریــزش و حکمرانــی رنگ 
قرمز بر نمودارها شاید اهمیت این تکرارها 
و گفتن ها بیشــتر روشن شده باشــد. در 
بازاری که به شدت تحت تأثیر متغیرهای 
مختلف، چــه در پیرامــون و چــه در درون 
خود است، ورود بدون دانش عاقبتی جز 

ضرر و خسران نخواهد داشت.

تا شکل گیری یک اکوسیستم 
کامــل و جامــع کســب وکاری 
رمزارزی در ایران راه زیادی مانده است. 
تــا آن روز یکــی از رســالت های فعــاالن 
واقعی این فضا، دور کردن هیجان و جو 
کاذب از آن است. روشن کردن این نکته 
مهم که اینجــا یک بــازار موقــت و گذرا 
بــرای  آوردگاهــی  و  بــازار  نیســت؛ 
کســب وکارها و آدم هایــی اســت کــه به 
آینــده فناوری هــای غیرمتمرکــز بــاور 
دارند. آینده ای که راه زیادی تا تحقق آن 
باقی مانــده و صبــر پیشــه کردن در این 
مسیر و پرهیز از رفتارها و تصمیم های 
هیجانــی بخشــی از قاعــده بــازی آن 

است.

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.

ذهنم رسید این بود که بگویم: »سندباکس جایی است 
بــرای آنهایی کــه مجــوز ندارند تــا بیایند تعییــن تکلیف 
شوند.« گفت: »آها! آنهایی که تأیید نشده اند.« همین 
روایــت را در زمان صحبــت در بانک مرکزی در نشســت 
گفتم و تأکید کردم سندباکس برای تأییدنشده هاست؛ 
کســانی که ظاهری متفاوت دارند، ولی می خواهند برای 
این کشور و در این کشور کار کنند. باز شدن درهای بانک 
مرکزی به روی کسب وکارهای تأییدنشــده را باید به فال 
نیــک گرفت. رانــدن کســب وکارهای نــوآور این حــوزه در 
یــر پــای  نهایــت بــه  مثابــه انداختــن فــرش قرمــز ز
کســب وکارهای خارجی اســت. ما در هر جایی که اجازه 
دادیم کسب وکارهای ایرانی کار کنند، نتیجه گرفتیم. در 
همان نقــاط به دیگــران بی نیاز شــدیم و اگــر تعاملی هم 
انجام دادیم، از روی ناچاری نبوده، بلکه برای همکاری و 

توسعه آن را دنبال کرده ایم.

 سندباکس هم موضوعی خلق الساعه و مربوط 
بــه امــروز نیســت؛ هیئــت دولــت در جلســه ۱۵ 
آبان ماه ۱۳97 بانک مرکزی را موظــف کرده بود که فضای 
آزمون نــوآوری یا همان ســندباکس را ایجاد کند. شــورای 
 عالــی فضــای مجــازی هــم در ۳۰ دی مــاه ۱۳9۸ بــه بانک 
مرکزی تکلیف کرده بود که محیط آزمون تنظیم گری ایجاد 
کند. در نهایت در ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ در هیئت عامل بانک 
مرکزی چهارچوب نظام محیط آزمــون تنظیم گری بانک 
مرکزی مصوب شد و بعد از نشست کسب وکارهای حوزه 
فین تک در بانک مرکزی در روز ۱۰ اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱، 
باالخــره در اول تیرمــاه ۱۴۰۱ ایــن کار آغاز شــد و امــروز از 
طریق cbisandbox.nicholding.ir این فضا در اختیار 

کسب وکارهای نوآور حوزه فناوری های مالی است.

 هرچند کسب وکارهای حوزه رمزارز امروز چنان 
بــزرگ شــده اند کــه جایــی ماننــد ســندباکس 
احتماالً پاسخگوی مسائل تنظیم گری آنها نیست، ولی 
ســندباکس را اگــر تغییــر نــگاه و رویکــرد بدانیــم، این به 
معنــای نشــان دادن چــراغ ســبز بــه آنهایــی اســت کــه 
می خواهند در چهارچوب قانون فعالیت کنند. امیدوارم 
این مسیر از طریق تعامل و هم فکری ادامه پیدا کند و ما 
شــاهد مقررات گذاری در حوزه ســخت رمزارزها باشیم. 
حاال کــه اراده بانــک مرکزی بــر تعامل با کســب وکارهای 
نوآور حوزه فناوری های مالی اســت و کسب وکارها هم از 
هیچ همراهــی ای کوتاه نکرده اند، امید دارم شــرایط برای 
فعالیــت و توســعه بخــش نوینــی از کســب وکارهای 

حوزه های مالی فراهم شود.
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REVIEWبررسی

نسخه بیست ویکم 
کریپتو داشبورد با همکاری 

کریپتو کالج منتشر شد

کریپتو داشبورد 
بیست ویکم

محصــول  داشــبورد  کریپتــو  نشــریه 
مشترک دو مجموعه کوین پالس و کریپتو 
کالج نســخه جدیــد خــود را منتشــر کرد. 
کریپتــو داشــبورد، یــک گــزارش تحلیلــی 
از بازار رمزارزهاســت که هــر دو هفته یک 
بار منتشــر می شــود و محتوای آن شامل 
بررسی داده های آن چین، تحلیل تکنیکال 
بــازار، ارائه واچ لیســت از ارزهای مســتعد 
رشد، بررسی حوزه های به روز و فناوری های 
نوین دنیای بالکچین، مصاحبه با فعاالن 
حــوزه و رویدادهــای مهــم پیــش  روی 

رمزارزهاست.
نسخه بیســت ویکم کریپتو داشــبورد به 
بررســی وضعیت بــازار رمزارزهــا پرداخته 
و عوامــل اقتصــادی تأثیرگــذار روی بــازار 
کریپتو را بررسی کرده است. همچنین این 
نشــریه پروژه FreshCut را به عنوان یکی 
از پروژه های فعــال در بازی های بالکچینی 
معرفــی کــرده اســت. در کنــار تمامــی این 
مطالب به بررسی شرکت ســرمایه گذاری 
 Digital Currency Group خطرپذیــر
پرداخته شده و سرمایه گذاری شرکت های 
سرمایه گذار خطرپذیر در دو هفته اخیر هم 
بررسی شده اند.در ادامه کریپتو داشبورد 
با دید بلندمدت، به بررسی شاخص های 
آن چین و تأثیر اتفاقات اخیر بازار پرداخته 
اســت. در کنــار تمامــی مــوارد ذکرشــده 
واچ لیستی از ارزهای با پتانسیل رشد باال 
تهیــه شــده کــه دارای ســتاپ معامالتی و 

استراتژی ورود و خروج به آن ارز هستند.
همچنین نشــریه کریپتو داشبورد، اخبار 
برگزیده شــبکه های اجتماعی مهــم را در 
این نســخه گردآوری کرده است. در ادامه 
مطالب این نســخه، طــی مصاحبــه ای با 

حسین جعفرلو، صحبت شده است.

بنیان گــذار بایننــس یکــی از بزرگ تریــن صرافی هــای 
رمــزارزی دنیا می گوید که ایــن روزها در بــازار رمزارزها 
شاهد خزان یا بهتر بگوییم زمستان رمزارزها هستیم 
که ممکن اســت تا ســال ۲۰۲6 هم طول بکشــد! یک 
پیش بینــی ســخت از کســی کــه در ســال های اخیــر 
بیشترین سود را از این بازار کرده است. اما در سمت 
دیگر هســتند کســانی کــه می گوینــد زمســتان فعلی 
رمزارزها اگرچه عمق زیادی دارد، ولی به احتمال زیاد 

زود هم سپری خواهد شد.
تأثیــر شــدید رکــود در اقتصــاد جهانــی و تورم ناشــی 
از جنــگ اوکراین از یک ســو و بــاال رفتن نــرخ بهره در 
اقتصــاد آمریــکا از ســوی دیگــر باعــث شــده تــا بــازار 
رمزارزها به شدت تحت تأثیر قرار بگیرد. عده ای حتی 
معتقدند که بــا موج تازه تورم آمریکا این بازار بیشــتر 
هم ســقوط خواهد کــرد. هرچند برخــی پیش بینی ها 
توسط مدیران ارشــد مالی دنیا تأکید دارند که ممکن 
اســت بیت کوین تــا 7 هــزار دالر هم ســقوط کنــد، اما 

آنها با نگاهی خوش بینانه تــر معتقدند که بعد از این 
سقوط و در پایان همین ســال میالدی بیت کوین ۱۰۰ 

هزار دالری خواهد شد.
فعالً پیش بینی ها بســیار متفاوت و متنوع شــده اند، 
اما چیزی که همه بر سر آن توافق نظر دارند، این است 
که اقتصاد آمریــکا وارد یــک دوره رکود خواهد شــد و 
این رکود در همه بازارهای دیگر سرمایه گذاری و مالی 
خود را تحمیل خواهد کرد و بازار رمزارزها هم از قاعده 

مستثنی نخواهد بود.

 عددها چه می گویند؟
 از ســوی دیگــر اخبــار مربــوط بــه عرضــه محصوالت 
ســرمایه گذاری مبتنی بر بیت کوین در بورس آمریکا، 
بار دیگــر احســاس خوش بینــی را میــان معامله گران 
ارزهــای دیجیتــال تقویــت کــرده اســت. ایــن بــار اما، 
تحلیــل شــیوه ٔ تأثیرگــذاری ایــن محصــوالت مالــی بر 
قیمت بیت کوین، به ســادگی قبل نیست. بیت کوین 

در روزهــای گذشــته توانســت موقعیــت خــود را در 
نزدیکــی ســطح ۲۱.۰۰۰ دالر حفــظ کنــد. ایــن ارز 
دیجیتال در حال حاضر با قیمتی حدود ۲۱.۲۵۰ دالر 
معامله می شود و در ۲۴ ساعت گذشته چیزی حدود 
یک درصد افزایش قیمت داشــته اســت. تحلیلگران 
نیز می گویند با نزدیک شــدن به پایان هفته میالدی، 

بیت کوین با آزمون قیمتی دیگری مواجه می شود.
با وجود لرزه هــای ادامه داری که در این مــدت به بدنه 
صنعت ارزهای دیجیتال وارد شــده، تحلیلگران برای 
پیــدا کردن کــف قیمتی ایــن چرخــه نزولــی، تغییرات 
شاخص های کلیدی بازار را زیر نظر دارند. یکی از این 
شــاخص های مهم تخفیف یــا اختالف قیمت ســهم 
صنــدوق ســرمایه گذاری در بیت کویــن گری اســکیل 
)Grayscale Discount( اســت که از هفته گذشــته 
تاکنــون از ۳۴ درصــد بــه ۲9 درصــد رســیده اســت؛ 
یعنی در حال حاضر هر سهم این صندوق ۲9 درصد 

ارزان تر از قیمت بیت کوین در بازار معامله می شود.

آیا روزهای سرخ تری در انتظار بازار رمزارزهاست یا امیدها پابرجا هستند؟

بیت کوین 7 هزار دالری یا 100 هزار دالری

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

اول تیر ۱۴۰۱ به طور رسمی از سندباکس بانک مرکزی رونمایی 
شــد. این نشســت با حضــور علــی صالح آبــادی، رئیس کل 
بانک مرکزی؛ سیدابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی 
فضای مجــازی؛ معاونــان و شــرکت های زیرمجموعــه بانک 
مرکزی و همچنین برخی از فعاالن کسب وکاری حوزه فین تک 
برگزار شد. در ابتدای این نشســت مهران محرمیان، معاون 
فناوری های نوین بانک مرکزی از دالیل شکل گیری سندباکس 
گفــت. او بــا بیان ایــن موضــوع کــه توســعه کســب وکارهای 
نوظهــور به خصوص در حــوزه فین تــک به توســعه و بزرگ تر 
شــدن اقتصاد کمک فراوانــی خواهد کرد، گفــت: »در بحث 
کســب وکارهای جدیــد مشــکالت و ریســک های متعددی 
را شــاهد هســتیم و برای آنها باید مقرراتی را ایجاد کرد؛ زیرا 
به دلیل نوپا بودن آنها و دیده نشدن همه ابعاد آن و کند بودن 
فرایند قانون گذاری نمی توان پابه پای آن حرکت کرد. راه حلی 
که در عمده کشــورهای دنیا دنبال شــده، رگوالتوری از طریق 

سندباکس است.«
او در ادامه افــزود: »تا زمانی که نگاه صفر و یکی به یک حوزه 
داشته باشیم، عمالً باید جلوی بسیاری از فعالیت ها را بگیریم 
و این اتفاق ما را از بسیاری از نوآوری ها محروم می کند. از همین 
رو در فرایند سندباکس به سمت مجوزهایی بسیار محدود 
می رویم تا کســب وکارهایی که ابعاد آنها مشــخص  نشــده، 

کار خود را پیش ببرند و پــس از آن تصمیم می گیریم که این 
کسب وکارها چگونه فعالیت کنند. این یک تعامل مشترک 
بین کســب وکار و رگوالتور اســت و دو طرف به یکدیگر کمک 
می کنند. کسب وکار با حضور در این فضا به ما اجازه می دهد 
آن را بررسی کنیم و با شناسایی ریســک ها در مقررات به آن 
پاسخ دهیم. برای کســب وکار نیز زمانی که این تعامل شکل 
بگیرد با خیالی راحت و بدون استرس چالش با رگوالتوری به 

کار خود ادامه می دهد.«
محرمیان در ادامه عنوان کــرد: »در این تعامــل دوطرفه یک 
بازی بــرد – برد شــکل خواهد گرفت و بایــد رویکرد خــود را با 
فضای جدید منطبق کنیم؛ چراکه این رگوالتوری و این فضا به 

نفع همه خواهد بود.«

 در برابر فناوری های نو باید تسهیلگر باشیم
در بخش دیگری از این نشســت علی عبدالهی، مدیرعامل 
شرکت ملی انفورماتیک در خصوص اهمیت محیط آزمون 
بانک مرکزی و چهارچوب های آن گفت: »امروزه فناوری ها و 
نوآوری های جدید مدل های نوینی از کســب وکارها را شــکل 
داده اند که غیرمتمرکز هســتند و با وجود ریسک پذیر بودن 

باالی آن، اما روند روبه رشدی را در پیش دارند.«
عبدالهی در بخش دیگری از صحبت های خود در خصوص 

رویکردهــا نســبت بــه کســب وکارهای جدیــد گفــت: »در 
یک رویکرد ســنتی در مواجهــه با فناوری هــای تحول آفرین، 
رگوالتــوری در ابتــدا آنهــا را رد می کنــد، ســپس در برابــر آنها 
مقاومت نشــان می دهد و در نهایت مجبور بــه قانون گذاری 
می شــود. اما در رویکردهای جدید در خصــوص فناوری های 
نوین ابتدا همراهی صورت می پذیرد و سپس بحث مشارکت 
و آمــوزش شــکل می گیــرد و در نهایــت رگوالتــور وارد بحــث 
آزمایش می شــود و دقیقاً ســندباکس از دل بحــث آزمایش 
خارج می شــود.« عبدالهی در ادامه با اشاره به اینکه در دنیا 
مدل های دیگــری نیــز آزمایش شــده، تأکیــد کرد کــه تجربه 
نشان داده سندباکس بهترین گزینه در ایران برای رگوالتوری 

کسب وکارهای نوین است.
عبدالهــی در بخــش دیگــری از ســخنان خود گفــت: »نکته 
بسیار مهم در بحث رگوالتوری تغییر تفکر است؛ بنابراین در 

مواجهه با فناوری های نو باید تسهیلگر باشیم.«
مدیرعامــل شــرکت ملــی انفورماتیــک بــا توضیــح اینکــه 
سندباکس بانک مرکزی سه رکن شــورای راهبری، دبیرخانه 
و مجری دارد، گفت: »در گام اول فراخوان های سندباکس در 
حوزه رگ تک، سوپ تک، لندتک و پی تک است و پس از این 

روند وارد فازهای جدید خواهیم شد.«
در این نشست رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین تک نصر 

به نظر می رسد ماینینگ 
حداقل این روزها 

به صرفه نیست

مصرف برق بیت کوین 
کف زد!

همزمان با کاهــش هش ریت و فعالیت 
ماینرهــای بیت کویــن در دو هفتــه 
اخیــر، مصــرف بــرق روزانــه شــبکه این 
ارز دیجیتــال نیز بــه پایین ترین ســطح 
خــود از ابتــدای ســال جــاری میــالدی 
رســیده اســت؛ موضوعی که اســتقبال 
کم از استخراج بیت کوین در قیمت های 
کنونــی را نشــان می دهــد. مصــرف برق 
کلی شبکه بیت کوین همزمان با کاهش 
دوهفته ای هش ریت ســقوط شــدیدی 
را تجربــه کرده اســت؛ ریزشــی کــه نرخ 
هش در شبکه بیت کوین را به ۱99.۲۲۵ 

اگزاهش بر ثانیه رسانده است.
طبــق داده هایــی کــه مرکــز آلترناتیــو 
فایننس دانشگاه کمبریج منتشر کرده، 
مصــرف بــرق روزانــه شــبکه بیت کویــن 
اکنــون بــه پایین تریــن ســطح خــود از 
ابتــدای ســال ۲۰۲۲ و ۱۰.6۵ گیــگاوات 
رســیده اســت. گفتنــی اســت شــبکه 
بیت کویــن در دوران اوج خــود چیــزی 
معــادل ۱6.۰9 گیــگاوات در روز بــرق 

مصرف می کرد.
کاهش ناگهانی تقاضا برای مصرف برق 
در شبکه بیت کوین، می تواند به سقوط 
هش ریت در روزهای اخیر نسبت داده 
شــود. هش ریــت یکــی از کلیدی تریــن 
معیارهــا در بررســی وضعیــت امنیتــی 
شــبکه بیت کویــن اســت کــه مجمــوع 
قــدرت پردازشــی ماینرهــای درگیــر بــا 
فرایند استخراج را اندازه گیری می کند.

هش ریت شــبکه بیت کوین کــه روز ۱۳ 
ژوئــن )۲۳ خــرداد( بــه باالتریــن ســطح 
تاریــخ خــود در ۲۳۱.۴۲۸ اگزاهــش بــر 
ثانیه رسیده بود، در ادامه و در عرض دو 
هفته با کاهشــی ۱۳.9درصدی مواجه 
شد. آخرین داده ها از توزیع هش ریت 
اســتخر های  می دهــد  نشــان  نیــز 
»F2Pool« و »AntPool« به ترتیــب 
بــا ۸۱ و ۸۰ بلــوک استخراج شــده، در 
چهــار روز گذشــته بیشــترین ســهم 
را از دســتاوردهای شــبکه بیت کویــن 
داشــته اند. اخیــراً گروهــی از محققــان 
بــا ســرمایه گذاری مســتقیم دولــت 
آمریکا نوعی ارز دیجیتال باثبات به نام 
»E-Stablecoin« طراحی کرده اند که 
می توان با آن انرژی را با شرایطی مشابه 
انتقــال اطالعــات در اینترنــت، یعنــی 
بدون نیاز به کابل، بــه نقاط جغرافیایی 

مختلف منتقل کرد.

NEWSخبر

سندباکس 
و فناوری های مالی

چهره هایی چون علی صالح آبادی، ابوالحسن فیروزآبادی، مهران محرمیان و علی عبدالهی معتقدند باید 
رگوالتوری جسورانه تری در مواجهه با فناوری های جدیدی همچون رمزارزها و متاورس در پیش گرفت
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اقتصاد
E C O N O M Y

حدود دو سالی می شود که زمزمه های انتشار رمزریال از سوی بانک مرکزی ایران شنیده می شود، ولی گویا در دو، سه 
ماه گذشــته بانک مرکزی به طور جدی تری در حال پیگیری این پروژه اســت؛ پروژه ای که هنوز ابعاد گوناگون آن به طور 
کامل مشخص نشده و سؤاالت و ابهامات زیادی پیرامون آن وجود دارد. در واقع هنوز به طور دقیق مشخص نیست 
رمزریال با چه اهداف و قابلیت هایی انتشار خواهد یافت، چه تفاوت هایی با ریالی که اکنون در دست مردم است، دارد 
و در کل چه تضمینی وجود دارد که سرمایه های مردم در رمزپول بانک مرکزی از بین نرود. بسیاری از فعاالن حوزه رمزارز 
معتقدند با توجه  به اینکه هنوز تکلیف رگوالتوری و قوانین آن با دنیای رمزارز مبهم است، این اقدام بانک مرکزی، اقدام 
عجیبی است. با توجه  به آنچه بانک مرکزی اعالم کرده، به نظر می رسد رمزریال شکل دیگری از ریال است و در واقع 
همان کارکردهای ریال را خواهد داشت، ولی وقتی ارزش ریال هر سال به طور متوسط ۲۰ درصد کاهش می یابد، تغییر 
شکل آن برای مردم چه توجیهی خواهد داشت و چندین و چند سؤال دیگر که باعث می شود این پروژه جدید بانک 
مرکزی مبهم باشد. برای رسیدن به پاسخ این سؤاالت در گفت وگوی کوتاهی که با داود محمدبیگی، مدیر اداره نظام های 

پرداخت بانک مرکزی داشتیم، کمی به ابعاد مختلف این پروژه پرداختیم.

I N T E R V I E W

اما و اگرهایی که باید در مواجهه با یک پارادایم جدید 
مالی در نظر داشته باشیم

مسیر پیاده سازی موفق رمزریال در ایران کدام است؟
 چند ماهی اســت کــه در سیســتم مالی 
ایران از پیاده سازی طرح رمزریال صحبت 
می شود؛ مفهومی نوپا در اقتصاد که با محوریت 
فناوری بالکچین شکل گرفته است. قبل از اینکه 
بخواهم از دیدگاهم  پیرامون رمزریال صحبت کنم، 
بهتر است کمی به ماهیت رمزارز بانک مرکزی که 
در جهان با CBDC شناخته شده، بپردازم.فناوری 
به ســرعت در حال رخنه در بدنه اقتصــاد جوامع 
مختلف است و ما می توانیم به خوبی تأثیر آن را در 
هوشمندســازی اکوسیســتم های مالــی و بانکــی 
 ببینیم. بالکچین یکی از همان فناوری هایی است 
بــزرگ در  کــه عامــل شــکل گیری تحوالتــی 
سیستم های مالی شده است. در حالی که کشورها 
به دلیل ســاختارهای ســنتی خــود بــا چالش ها و 
ضعف های اقتصادی دست وپنجه نرم می کنند، 
فنــاوری بالکچیــن و اقتصــاد کریپتــو روز بــه روز در 
جهان با توسعه بیشتری همراه شده و راه حل های 

کاربردی تری را ارائه می دهد.

 از همین رو نظریه پردازان و اقتصاددانان 
مدرن به دنبال استفاده از پتانسیل  های 
فناوری هــای مالــی جهــت کاهــش 
ناکارآمدی های اقتصادی هستند. 
یکی از این راه حل ها، طــرح نوآورانه 
رمزارزهــای دولتی یا ملی اســت که 
طــی چند ســال اخیــر به یــک روند 
جهانــی در اقتصــاد تبدیــل شــده 
اســت. ایــن رمزارزهــا، پول هــای 
دیجیتالــی هســتند کــه بــر بســتر 
بالکچین پیاده سازی می شــوند. تا 
چند سال پیش این طرح با مخالف 
دولت ها روبه رو بود، اما اکنون با توجه به 
توصیه بانک جهانی و قطعی شدن جایگاه ارزهای 
دیجیتال در اقتصــاد جهان، دولت های بســیاری 
مانند چین، اســترالیا، مالزی، ســنگاپور، آفریقای 
جنوبــی و… از آن اســتقبال کرده انــد. بانک هــای 
مرکزی کشــورها برای همراهی با این روند در حال 
برنامه ریــزی بــرای اجرایی شــدن آن هســتند تــا از 
تضعیــف موقعیــت خــود در سیســتم های مالی 
جلوگیــری کننــد. در اجرای ایــن پــروژه، بانک های 
مرکزی با پیاده ســازی بالکچین های اختصاصی، 
رمزارزهــای ملی را به جــای پول های فیزیکــی ارائه 
می دهند و بر آنها نظارت می کنند. وجه مشترک 
ایــن رمزارزهــا بــا ارز فیــات رایــج در هر کشــوری در 
یکســان بودن ارزش آنهــا و امــکان اســتفاده در 

معامالت روزمره افراد و کسب وکارهاست. 

در  مهمــی  بســیار  معیــار  امنیــت   
سیستم های مالی است و رمزارزهای ملی 
به دلیــل شــفافیت می تواننــد بــا تأمیــن امنیــت 
تراکنش هــای مالــی، اقتصــاد کشــورها را از 
چالش هایــی نظیــر کالهبــرداری، سوءاســتفاده و 

فرارهای مالیاتی نجات دهند؛ چالش هایی که هر 
سال ضربه های سنگینی را به سیستم های مالی 
ســنتی وارد می کند. از آنجایی که ایــن رمزارزها بر 
پایه  بالکچین توسعه داده می شوند، شفافیت در 
تراکنش ها و یکپارچه ســازی انتقاالت دیجیتالی، 
امکان ردیابی و نظارت کامل تر و کنترل بیشــتری 
روی گردش پول را به بانک هــای مرکزی می دهند؛ 
دقیقاً همان مشکل بزرگی که ما در سیستم مالی 
موجود با آن مواجه هســتیم. یکی از دغدغه های 
موجــود در پیاده ســازی رمــزارز بانک هــای مرکزی 
بحث رقابتی بودن آن با کریپتوکارنسی هاست، اما 
از نظــر مــن ایــن دو مبحــث فقــط در اســتفاده از 
بالکچین با یکدیگر شبیه هستند؛ چراکه کارکرد 
متفاوتی دارند. در رابطه با رمزارزهای ملی، ما برای 
استفاده از آنها با محدودیت های جغرافیایی روبه رو 
هستیم، نرخ آنها معادل وجه رایج در کشورهاست 
و نهاد ناظر بر آنها، بانک های مرکزی هستند. هدف 
از پیاده ســازی ایــن پول هــای دیجیتالــی، کاهــش 
هزینه های تولید پول های فیزیکی، شفاف ســازی 
تراکنش هــای مالــی، کاهــش تخلفــات مالــی و در 
نهایــت قدرت گرفتن بیشــتر بانک هــای مرکزی و 

نظم دهی به سیستم پولی کشور است.

 دربــاره بحــث پیاده ســازی رمزریــال در 
کشــورمان، از آنجایی که رمزارزهای ملی 
پدیــده ای نــو در اقتصاد هســتند، ما بایســتی به 
نمونه های موفق و تجربه هــای جهانی نگاه کنیم. 
رمزریال عالوه بر کاهش هزینه های چاپ و توزیع 
پــول رایــج در کشــور، می توانــد بــا نظم دهــی و 
یکپارچه ســازی اکوسیســتم نامنظم موجــود در 
بانک ها به کنترل تورم توسط بانک مرکزی و نظارت 
بهتر کمک کند. پــول فیزیکی در ایران با اشــکال 
مختلفی، هزینه های اضافی را به بانک ها و مردم 
تحمیل می کند و رمزریال به خوبــی  می تواند این 
وزنه های اضافی را سبک کند. اقتصاد ما با توجه 
به حجم باالی گزارش های تخلفات مالی در زمینه 
پول شویی، کالهبرداری و فرارهای مالیاتی به چنین 
ابــزار کارآمدی برای ســالمت خــود احتیــاج دارد. 
رمزریــال ایــن پتانســیل را دارد کــه بــا رفــع ایــن 
مشــکالت قــدرت حاکمیــت بانــک مرکــزی را در 
سیستم مالی ایران بسیار افزایش دهد. یکی دیگر 
از مزیت های پیاده سازی این طرح در ایران، البته در 
صورتی که اجرای موفقی داشته باشد، تعامالت 
بهتر و تبادالت مالی با کشورهای دوست است. با 
وجود تحریم های چندســاله در ایران، استفاده از 
رمزریال می تواند تبادالت بازرگانی را بــرای افراد و 
کســب و کارها – از ابعــاد کوچــک گرفتــه تــا 
تجارت های سنگین – با سهولت بیشتری همراه 
کند. درصــد زیــادی از بانک های مرکــزی در حال 
توســعه  CBDC خــود هســتند، امیــدوارم طــرح 
رمزریال با موفقیت در مسیر و بســتری درست، 

اجرا و عملیاتی شود.
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نظام های پرداخت 
بانک مرکزی درباره 

رمزریال بانک مرکزی

رمزریال و متنوع سازی

ابزارهای پرداخت

 رمزریــال چقــدر می توانــد بــه ایجــاد 
اکوسیســتم جدیــدی در حــوزه پرداخــت کشــور 

کمک کند؟
بانک مرکزی ایران از انتشار پول رسمی مبتنی بر فناوری 
دفتــرکل توزیع شــده و به صــورت توکن شــده اهدافــی از 
جمله بسترســازی توســعه اقتصاد دیجیتال در کشور، 
مدیریــت تــاب آوری در زیرســاخت های پرداخــت خــرد 
کشــور، کاهــش هزینه هــای عملیاتــی چــاپ و توزیــع 
اسکناس و جلب مشارکت حداکثری بانک ها در توسعه 

شبکه را دنبال می کند. 
بــه  عبــارت  دیگــر ایــن ابــزار اکوسیســتم جدیــدی در 
حوزه پرداخت کشــور ایجــاد می کند کــه در آن کمترین 
وابســتگی به پول بانک ها وجود دارد و مــردم می توانند 
به صــورت الکترونیکــی به پــول بانک مرکزی دسترســی 

داشــته باشــند. تاکنون دسترســی الکترونیکــی به پول 
بانــک مرکــزی صرفــاً محــدود بــه بانک هــا بــود و مــردم 
نیــز بــرای انجــام عملیــات پرداخــت می بایســت از پول 
الکترونیکــی بانک هــا اســتفاده می کردند. توکــن بانک 
مرکزی یــا رمزریال بانک مرکزی همان اســکناس اســت 
که کامالً به شکل الکترونیک در اختیار آحاد مردم قرار 
می گیــرد. این ابــزار صرفــاً توســط بانک مرکزی منتشــر 
می شود و بانک ها حق انتشار آن را ندارند، اما در فرایند 

توزیع، بانک ها نقش مؤثری ایفا خواهند کرد.

 یعنی بــرای رمزریال هم ممکن اســت 
یــک اکوسیســتم پرداخــت مشــابه آنچــه بــرای 

اسکناس وجود دارد، شکل بگیرد؟
بله برای فهم بهتر این موضوع اسکناس فعلی را مدنظر 




