
مشارکت میامی با تایم، مسترکارت 
و سلزفورس برای فروش 
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رمزگشایی از 
دومین هفته 

صعودی 
بیت کوین 
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است؟

 گفت وگو با محمد علی محمدی، رئیس 
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 مشتریان خدمات مالی به ارتباط رودررو 
با ارائه دهندگان خدمات نیاز دارند. مردم 
می تواننــد ســال های ســال از خدمات یــک بانک 
به صورت فقــط آنالین و بــدون مراجعه به شــعبه 
استفاده کنند، اما از نظر روانی نیاز دارند که از وجود 
یک مکان فیزیکی برای مراجعه حضوری به بانک 
مطمئن شــوند. ایــن نیــاز روانــی تنها بــه بانک ها 
محدود نمی شــود؛ هر کســب وکاری کــه خدمات 
مالی ارائه می دهــد، باید این نیاز مشــتری را درک 

کند.

 در تجربه ای که طی دوران 
پاندمــی داشــتیم، شــاهد 
رشــد ســریع تجــارت الکترونیکــی 
بودیم. هیچ وقت تصور نمی کردیم تا 
این اندازه برای زندگی عادی مان نیز 
به موبایل مان وابسته باشیم. گرچه 
پیش از این هم تجربه خرید آنالین 
را داشــتیم، امــا در ایــن دوره ضمن 
گسترده شدن دایره کاالهایی که آنالین خریداری 
کردیم، طعم خدمات آنالین را نیز بیش از گذشته 
حس کردیم. آموزش آنالین، جلسات آنالین و حتی 
رویدادهــا و نمایشــگاه های آنالیــن کم کــم از نــوع 
حضوری آنها ســبقت گرفت و دوز این نوع ارتباط 
آن قدر زیاد شــد کــه دربــاره آن کتاب هــا و مقاالت 
نوشته و منتشــر شــد. گمان کردیم جهان دارد به 
سمتی می رود که اولویت با ارتباطات آنالین است؛ 
نه ارتباط نزدیک. درباره جنس کار در آینده و حذف 
محیط های کاری فیزیکی نیز پیش بینی هایی انجام 

شد.

 با این حال پس از آرامش نســبی که طی 
یــک ســال گذشــته احســاس کردیــم، 
به تدریج بسیاری از ارتباطات ما در حال بازگشت 
به دوران پیش از پاندمی اســت. بازگشت حضور 
فیزیکی کارکنان کسب وکارها، بازگشایی مدارس و 
دانشــگاه ها و برگــزاری حضــوری رویدادهــا و 
نمایشگاه ها همه از نیازی نشئت می گیرند که ما به 
ارتبــاط حضــوری داریــم؛ بنابرایــن پیشــرفت 
پلتفرم های ارتباط از راه دور پاسخگوی نیاز به ارتباط 
رودرروی ما نبودند و همچنان در اموری که نیاز به 
ارتباطات وجود دارد، به عنوان اولویت دوم به شمار 

می روند.

 خدمات مالی از آن دست اموری هستند 
که در آن ارتباطات حضوری اهمیت زیادی 
دارد. مدتــی پیــش شــرکت »برنــدزآی«  گــزارش 
پژوهشــی را منتشــر کرد که نشــان می داد بعد از 
پاندمی، احساس مطلوب از بانک ها کاهش یافته، 
امــا نکتــه تأمل برانگیــز در ایــن آمارهــا مربــوط به 
بانک های کامالً آنالین بود که احساس مطلوب در 
میــان آنهــا ســه برابر بیشــتر از بانک های ســنتی 

کاهش یافته بود. این گزارش با عنوان »بانکداری در 
دوران خانه نشــینی: آیا ماه عســل چالشــگران به 
پایان رسیده است؟« نشان داد که در دوران پاندمی 
احساس خوب بین کاربران نئوبانک ها ۱۴ درصد 
کاهش یافته، در حالی که این عدد برای بانک های 

سنتی پنج درصد است.

 در حالی که طی این دوران شاهد آمارهایی 
بودیــم کــه از رشــد تجــارت الکترونیکــی 
می گفتند، نتایج این گزارش تصور ما درباره تمایل 
بیش از پیش مردم بــه بانک های آنالیــن را در هم 
می شکند و این سؤال را در ذهن ما ایجاد می کند که 
چرا در بخــش مالی شــاهد این کاهش احســاس 
مطلوب هستیم؟ احتماالً پاسخ این است که حس 
اعتماد در خدمات مالی با حضور فیزیکی تأمین 
می شــود. یادتــان هســت چــه اتفاقــی بــرای 
»رابین هود« افتاد؟ بعد از انتشار خبر هک حساب 
برخــی کاربــران رابین هــود، آنچــه بیــش از همــه 
سروصدا کرد، نحوه رســیدگی به شکایت کاربران 
بود. رابین هود برای رسیدگی به شکایات فقط یک 
نشانی ایمیل داشت، نه خبری از شماره تلفنی بود 
و نه نشانی فیزیکی؛ شوکی بزرگ برای کاربران این 

پلتفرم.

 این تجربــه و اعداد نشــان می دهند که 
مشــتریان خدمــات مالــی می خواهنــد 
ارتباطی رودررو با ارائه دهندگان خدمات  داشــته 
باشند و مطمئن باشند اگر دچار مشکلی شدند، 
دست شــان بــه جایــی بنــد اســت و معلــق رهــا 
نشــده اند. بــرای صرافی هــای رمــزارز به عنــوان 
ارائه دهنــدگان خدمــات  مالــی نیــز ایــن حضــور 
فیزیکی اهمیت دارد؛ خصوصاً که در دسته دارای 
ریسک باال قرار دارند. انتشار نشانی فیزیکی این 
صرافی ها در سایت اینترنتی، انتشار نام مدیران 
آنهــا و حتی انتشــار عکــس و ویدئــو از کارکنان و 
دفاترشان به کاربران این اطمینان را می دهد که با 
هویتی واقعی که نام و نشانی دارد و در جایی ثبت 

شده، مواجه اند.

 شــرکت در رویدادهــا و نمایشــگاه های 
حضــوری و بــدون تــرس قــرار گرفتــن در 
معــرض ســؤاالت مردمی که نگــران ســرمایه خود 
هســتند، کمــک بزرگی بــه ایجــاد حــس مطلوب 
می کند. هفته گذشته در نمایشگاه بورس، بانک و 
بیمه شــاهد حضور تعدادی از صرافی های رمزارز 
کشور در رویدادی تخصصی بودیم که درهای آن به 
روی مــردم عادی بــاز اســت. در حالی کــه حتی در 
فضــای حرفــه ای هــم کســب وکارهای بالکچین و 
رمــزارز کشــور به رســمیت شــناخته نمی شــوند، 
حضــور در نمایشــگاه ها می توانــد فرصتــی بــرای 
گفت وگوی از نزدیک با کسب وکارها، تأثیرگذاران 

در رگوالتوری و مردم عادی ایجاد کند.

INTROسرآغاز

انتشار نمودهای فیزیکی و حضور در نمایشگاه ها 
باعث افزایش اعتماد کاربران می شود

چرا حضور فیزیکی صرافی های رمزارز مهم است؟

عبور از بیت کوین؛ راز توسعه 
اکوسیستم بالکچین ایران

 در سال های اخیر مفهوم دیفای گسترش قابل 
قبولی داشــته، ولی هنوز در ابتدای راه است. بر 

خــالف رمزارزهــا کــه همراهــی شــدیدی را در 
رسانه ها به وجود آوردند، مصادیق »دیفای« 
هنوز موفــق نشــده اند همراهی عمومــی را به 
دســت آورند. برخی مصادیق مانند ان اف تی 
هم هنوز در ابتدای راه هســتند، ولی ان اف تی 
جــزء حوزه هایــی اســت کــه بهتــر از ســایرین 
توانسته گروهی را که اهل فناوری نیستند، با 
خودش همــراه کند. ایــن اتفاق خوبی اســت؛ 
اینکــه آنهایــی کــه خــوره فنــاوری نیســتند از 
مصادیق یک تحول فناورانه استفاده کنند. در 
سال های گذشــته فناوری بالکچین ادعاهای 

زیادی را داشــته که بیشــتر آنها در رمزارز خالصه شــده 
اســت، ولی رمزارز همه بالکچین نیست. بالکچین نوید 
دنیای بزرگ تری را به ما می دهد؛ دنیایی که در آن اعتماد 
از طریق بستری نوین ایجاد می شود و در آن الزم نیست 
به کسی اعتماد داشته باشیم. این ادعای بزرگ در عمل 

پاشنه آشــیل هایی دارد کــه نمی تــوان نســبت بــه آنهــا 
بی تفاوت بود. به عنوان نمونه ابزارهایی مانند بیت کوین 
قــرار بــوده یــک سیســتم پرداخــت جهانــی 
باشــند؛ در حالی که امروز برخی از این ادعا 
عقب کشیده اند و بیت کوین را طالی دنیای 
دیجیتال می دانند. اینجاســت که می گویم 
آینــده ایــن دنیــا اتفاقاً بــدون در نظــر گرفتن 
چنیــن گزاره هایــی دربــاره بیت کوین مســیر 

خود را تعریف خواهد کرد.

 اگــر تصــور می کنیــم خریدوفروش 
چند توکــن نهایت چیزی اســت که 
باید انجام دهیم، اشــتباه مطلق اســت. این 
جهانی است که مفاهیم جدیدی را با خود به همراه آورده 
و نبایــد از کنار ایــن مفاهیم ســاده عبور کنیــم. به عنوان 
نمونه یکی از این مفاهیم توکنایز کردن دارایی ها و اقتصاد 
توکن است. در هفته های گذشته سازمان بورس و وزارت 
اقتصاد از »ســامانه توثیق الکترونیک« یا همان ســتاره 

رسانه اقتصاد نوآوری ایران
karangweekly.ir

مینا والی
 مدیرمسئول

@mina_vali

رضا قربانی

@mediamanager_ir

چرا نباید آینده اقتصاد و کسب وکارهای بالکچینی 
را به یک پروژه گره زد
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دس لندن و دس نیویورک برگزار می شود
رویدادهای مهم رمزارزی جهان

 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.

رونمایی کردند. همین که اقتصاد توکن این فکر را در سر 
مدیران دولتی انداخته باشد که می توان سهام در بورس 
را به وثیقــه تبدیل کــرد و با آن تســهیالت گرفــت، اتفاق 
بزرگی اســت. تبدیل دارایی ها بــه توکن از دنیــای دیفای 
بیرون آمده است. شاید برخی تصور کنند که حتماً باید 
پای یک بالکچین در میان باشــد. آن کســانی که عینک 
خاصی به سر می زنند و تالش می کنند همه چیز را از آن 
عینک ببینند، معموالً نمی توانند نگاه کالن نگر داشــته 
باشــند. ما باید با نگاه کالن نگر و سیســتمی به پدیده ها 
بنگریم. وقتی از انقالب بالکچیــن حرف می زنیم، به این 
معنا نیست که سر تا پای ما باید بر مبنای بالکچین کار 
کند. بالکچین هم فناوری است، هم فلسفه؛ گاهی اوقات 
فناوری بالکچین را باید به عنوان فلســفه ای پذیرفت که 
می خواهــد نــگاه مــا را بــه دنیــای اطــراف متحــول کنــد. 
بالکچین می گوید مجبور نیستیم از ابزارهای قدیمی به 
همــان روش هــای قدیمــی اســتفاده کنیــم. می توانیم به 
طریــق دیگــری مســائل را ببینیــم. بالکچیــن بــه مــا یــاد 
می دهــد کــه اگــر ســال ها بــه شــیوه خاصــی تســهیالت 
گرفته ایم، امروز می توانیم به روش دیگری این کار را انجام 
دهیم. بالکچین به ما آموزش می دهد که سهام در بورس 
می توانــد در یک جــا منجمــد نماند و بــرای مــا وثیقه ای 

باشد جهت دریافت تسهیالت.

 حاال این فعاالن اقتصاد توکن هستند که باید از 
خودشــان بپرســند نقش شــان در ایــن میــان 
چیست؟ اکوسیســتم اقتصاد نوآوری در حال توسعه و 
رشد اســت. بخش ســنتی فرصت های این فضا را درک 
کرده و به شکل های مختلف سعی می کنند وارد این فضا 
شــوند. به عنوان نمونه یکــی از پلتفرم هایی کــه اخیراً در 
زمینه ان اف تی راه اندازی شده، سرمایه گذارانی از دنیای 
صنعت سنتی دارد. کسانی که تصور می کردیم با فناوری 
بیگانه هســتند، فرصت های موجود در این فضا را درک 
کرده  انــد. فعاالن ایــن فضا هــم بایــد بتوانند همــکاری و 
تعامل اثربخشــی با فعاالن بخش های ســنتی تر داشته 
باشــند. منتهــا در این میــان مهم تریــن موضــوع تدوین 

الزامات است.

 آنچه امــروز باید مســئله روی میز همــه فعاالن 
بالکچیــن و رمــزارز ایران باشــد، تدویــن الزامات 
اســت. اگــر در ابعاد حقوقــی و قانونــی این حــوزه تدقیق 
نشود، هرچه جلوتر برویم کار سخت تر خواهد شد. هر 
کســی، هر جایی توانی دارد، باید کمک کنــد که الزامات 
این حوزه تدوین شود تا هم منافع حاکمیت تأمین شود، 

هم منافع مردم و هم کسب وکارها.

با رشــد بازار و صنعــت رمزارزهــا و فنــاوری بالکچین، 
موضوع آموزش به شــدت مــورد توجــه عالقه مندان و 
کســب وکارهای مختلف آن قــرار گرفته اســت. روزانه 
ده ها و شــاید صدهــا رویــداد، وبینــار و کارگاه با هدف 
آمــوزش، تحلیــل بــازار، فرصت شناســی و... در ایــن 
حــوزه برگــزار می شــود. اگرچــه بــازار آمــوزش در همه 
حوزه هــا از جملــه حوزه هایی کــه نوپا هســتند و هنوز 
ابعاد و فرصت ها و آسیب های آن به درستی و روشنی 
مشخص نشــده، همیشه شــاهد ورود فرصت طلبان 
هم هست، اما در »رمزارز« معتقدیم که جز با آموزش 
و شــناخت دقیق ایــن بــازار و فنــاوری نمی تــوان به آن 
ورود کــرد. مجموعــه کتاب های تخصصی انتشــارات 
راه پرداخت در حــوزه رمزارز و بالکچیــن می تواند یک 
منبع خــوب برای آشــنایی مقدماتی و حرفــه ای با این 
بازار باشــد، اما قصــد داریــم هرازگاهی در این ســتون 
از رویدادهــای مهــم جهانی در حــوزه رمزارز هــم برای 

شما بگوییم.
معرفی این رویدادها بیش از اینکه تشــویق به حضور 
در آنها باشــد )که عمالً بــرای بســیاری از عالقه مندان 
ایرانــی غیرممکــن اســت( تالشــی اســت بــرای اینکه 
بیشــتر بدانیم و ببینیــم در دنیا روی چــه مباحثی در 

رویدادها تمرکز و تأکید وجود دارد.

 دس لندن
یکی از رویدادهای مهم حوزه رمــزارز روزهای 
۱7 و ۱8 اکتبر در شــهر لندن و در هتل رویال لنکســتر 
ایــن شــهر برگــزار می شــود؛ رویــدادی با نام نشســت 
دارایــی دیجیتــال یــا همــان DAS 2022، رویــدادی 
ســازمانی کــه بــر مدیریــت دارایــی دیجیتــال بــرای 
شــرکت ها و ســازمان ها تأکیــد دارد. مدیــران ارشــد 
شــرکت ها و صندوق هــای مالــی شناخته شــده دنیــا 
در ایــن رویــداد دوروزه از دیدگاه هــای گوناگونــی، بازار 
ســرمایه گذاری رمــزارز را مــورد بحــث و بررســی قــرار 

خواهند داد.

 دس نیویورک
درســت مشــابه رویــدادی کــه در لنــدن 
برگــزار خواهــد شــد، رویــدادی در مقیــاس بزرگ تــر 
امــا بــا همــان عنــوان در شــهر نیویــورک و در روزهــای 
۱3 و ۱۴ ســپتامبر پذیــرای عالقه منــدان بــه مباحــث 
تخصصی ســرمایه گذاری در حوزه رمزارز خواهد بود. 
در ایــن رویــداد هــم مدیــران شــرکت های بــزرگ مالی 
مانند گلدمن ساکس و سیتی بانک از چهارچوب های 
فکری خود درباره بازار ســرمایه گذاری در حوزه رمزارز 

خواهند گفت.

POINT OF VIEWزاویه دید

چرا فهم رگوالتور داخلی از 
تصویر تمام نمای یک آینده 

مهم است

خشت اول را کج نگذاریم

کســب وکارهای رمــزارزی اگرچــه در ایران 
بیشــتر در حــوزه تبــادل گل کرده انــد، اما 
واقعیــت ماجــرا در دنیــا نشــان می دهــد 
که این، همــه بازی بــزرگ آینده نیســت. 
کســب وکارهای تبــادل درســت ماننــد 
شبکه های بالکچینی می توانند در آینده 
نقــش مهمــی را به عنــوان زیرســاخت و 
دیگــر  رشــد  و  تولــد  تســهیل کننده 
اســتارتاپ های این حــوزه بازی کننــد، اما 
خطاســت اگر دنیــای پیچیــده و در حال 
رشد دارایی دیجیتال و فناوری هایی چون 
بالکچیــن و دی ال تــی و... را صرفــاً به این 

کسب وکارها محدود کنیم.
این خطا زمانی بیشتر هزینه زا می شود که 
بدانیم این روزها رگوالتوری که می خواهد 
بــرای نــوآوری تصمیم گیــری کنــد، فهم و 

شناخت و دایره و وسعت 
نظرگاهش صرفاً به همین 
محــدود  کســب وکارها 
و  بالکچیــن  می شــود. 
مرتبــط  کســب وکارهای 
بــا آن، اگرچــه در غیــاب 
ی  ی ها ر ا یه گذ ما ســر
نیــاز  مــورد  خطرپذیــر 
در  کشــور  در  به کنــدی 
حــال توســعه اند، امــا در 
نهایــت و بــا جبــر فناورانه 

تاریخــی؛ مــوج تولــد آنهــا شــروع و اوج 
خواهد گرفــت. از ایــن رو امــروز و با دیدی 
بســته و تقابلــی در برابــر حوزه تبــادل هر 
تصمیمــی بــرای تنظیم  گــری ایــن فضــا 
گرفتــه شــود، نه تنهــا ضربــه وارد کــردن 
بــه پیکــره ســرمایه گذاری ها و تالش های 
انجام شــده بــرای تبــادل، بلکــه در نطفــه 
خفه کردن نوآوری ها و کسب وکارهای نوآور 
زیادی اســت که بســیاری از آنهــا ممکن 
اســت هم اکنــون اســتعدادها و تیم هایی 
را در مراحــل ابتدایــی بــه خــود مشــغول 
کرده باشــند. از ان اف تی تا دیفــای و دائو 
و زیســت فناوری و دی ســاینس )علــم 
غیرمتمرکز(؛ بسیاری کسب وکار در دنیا 
با مدد بالکچیــن و مفاهیم باالدســتی و 
پایین دستی آن در حال شکل گیری اند. 
خیلــی زود شــاهد مــوج جدیــدی از 
کسب وکارهای بالکچینی، آن  هم به دور 
از بحث اکســچنج ها و معامــالت روزانه 
رمزارزها و توکن ها خواهیــم بود. گام اول 
خوشــامدگویی به این دنیــای جدید هم 
پذیرفتن یکــی از قدرتمندترین ابزارهای 
آن یعنی رمزارزها و حوزه تبادل آن است.

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili
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آموزش
E D U C A T I O N

بایننس کوین )BNB(؛ ارزی دیجیتال با کاربردهای گوناگون

BNB را بهتر بشناسید

INTRODUCTIONمعرفی

 بایننس کوین که به اختصار BNB نامیده 
می شــود، یــک ارز دیجیتالــی اســت کــه 
کاربردهایی بیشتر از خریدوفروش و سرمایه گذاری 
دارد.BNB از طریق یک عرضه اولیه )ICO(  در سال 
۲۰۱7، درست ۱۱ روز پیش از آغاز کار رسمی صرافی 
بایننس، به بازار عرضه شد. در آن زمان به  ازای هر 
یک واحد اتریوم )ETH(  میزان ۲7۰۰ واحد BNB یا 
به  ازای هر یــک واحد بیت کویــن )BTC( میزان ۲۰ 
هزار واحد BNB به شرکت کنندگان این عرضه اولیه 
تعلق می گرفت. اگرچه ارز بایننس کوین به صورت 
عرضــه اولیــه توزیع شــد، امــا نقــش ایــن ارز برای 

کاربران مانند خریداران سهام بایننس نیست.

 ارز BNB در ابتــدا بالکچیــن منحصر به 
خود را نداشــت؛ بنابراین ایــن توکن روی 
شبکه اتریوم و با استاندارد ERC-20 منتشر شده 
بود و یکی از اهداف آن پرداخت کارمزدها در پلتفرم 
بایننس از طریق این توکن بود و کارمزدهایی که از 
طریق این توکن پرداخت می شدند، شامل تخفیف 
می شــوند. عرضه کل بایننس کویــن  ۲۰۰ میلیون 
تعیین  شده بود که ۱۰۰ میلیون آن در ICO ارائه شد. 
البته باید در نظر داشــت که امروزه عرضــه کل ارز 
بایننس کوین )BNB( بسیار کمتر از میزان عرضه 
اولیه اش است. دلیل این امر مکانیسم توکن سوزی 
و رویدادهــای دوره ای توکن ســوزی اســت کــه در 
ساختار بایننس کوین تعریف  شده است؛ رویدادی 

که در رشد قیمت این کوین نیز مؤثر بوده است.

 پــس از راه انــدازی بالکچیــن مســتقل 
بایننس در سال ۲۰۱۹، توکن های بایننس 
 ERC-20 شــبکه اتریوم که بر اســاس اســتاندارد
ایجاد شــده بودنــد، با نســبت یک به یــک )۱:۱( به 
  BEP-2 توکن هــای بایننس کویــن بــا اســتاندارد
تبدیل شدند که استاندارد شبکه بایننس است. 
 در ســپتامبر ۲۰۲۰، زنجیــره هوشــمند بایننــس
 )BNB Smart Chain( راه اندازی شد که به  موازات 
زنجیــره BNB Beacon Chain اجــرا می شــود. 
قیمت این ارز دو سال پیش در همین روزها حدود 
۱7 دالر بود و در می ۲۰۲۱ به مرز 7۰۰ دالر نیز رسید 
و حاال با ریزش های اخیر بازار، به محدوده ۲۲۰ دالر 
رســیده اســت. اما این توکن جزء توکن هــای دارای 
پشــتوانه اســت کــه می تــوان بــا خیالی آســوده تر 

نسبت به معامله آن اقدام کرد.

 مدیران بایننس عالقه زیادی به تغییر نام 
شبکه های بالکچین خود دارند، اما به طور 
خالصه ارز BNB در سه شبکه در دسترس است: 
 BNB در BEP-2 بــا اســتاندارد BNB توکــن 
Beacon Chain کــه نــام ســابقش بایننس چین 

)Binance Chain( بود.
 اســتاندارد BNB BEP-20 در زنجیره هوشمند 
BNB که نام ســابقش زنجیره هوشــمند بایننس 

)Binance Smart Chain( بود.

 توکــن BNB بــا اســتاندارد ERC-20 در شــبکه 
اتریوم.

 بنابراین در زمان انتقال ارز BNB به کیف 
پول باید به استاندارد آن  که بیانگر شبکه 
آن اســت، توجه کنید. BNB کاربردهای زیادی در 
اکوسیستم وســیع زنجیره بایننس دارد. عالوه بر 
این، ارز بایننس  کوین را می توان در فضاهای دیگری 
نیز مورد اســتفاده قرار داد. هر شخص با توجه  به 
نیاز خود می تواند از کاربردهای این توکن استفاده 
کند. به عنوان نمونه می توان از BNB برای پرداخت 
هزینه های سفر در برخی کشــورها استفاده کرد. 
خرید هدایای مجازی و آیتم های قابل  فروشی که در 
برخی فروشگاه های آنالین ارائه می شوند، از دیگر 
کاربردهــای ارز بایننس کوین هســتند. بر اســاس 
 BNB تخمین وب ســایت بایننس، میلیون هــا ارز
توســط کاربران برای هزینه های ســفر، خرید کاال، 
امور وامــی، پاداش، ایجاد قراردادهای هوشــمند و 

دیگر تراکنش ها استفاده  شده اند.

 از دیگــر کاربردهــای ارز BNB، پرداخــت 
کارمــزد تراکنــش اســت. تنهــا در پلتفرم 
 BNB معامالتی بایننس، تقریباً دو میلیون کاربر از
بــرای پرداخــت کارمــزد معامــالت خود اســتفاده 
کرده اند؛ بنابراین بیش از ۴۰ میلیون BNB در بیش 
از ۱۲7 میلیــارد خریدوفــروش مورد اســتفاده قرار 
گرفتــه اســت. امــا چگونــه ایــن ارز  می توانــد برای 
پرداخت کارمزد گزینه مناســبی باشد؟ پرداخت 
هزینــه کارمــزد معامــالت بــا BNB، کاربــران را از 

تخفیف های ویژه ای برخوردار می کند.

 جــدا از تخفیف هــای معامالتــی، بــا 
بــه صرافــی  می تــوان  بایننس کویــن 
DEX( کــه روی شــبکه  غیرمتمرکــز بایننــس )
Binance Beacon Chain قــرار دارد، دسترســی 
پیــدا کــرد. ارز BNB می توانــد دسترســی کاربــران 
ارزهای دیجیتال به صدها برنامه کاربردی را که روی 
زنجیره هوشمند BNB در حال اجرا هستند، هموار 
کند. این دسترسی به این معناست که می توان از 
BNB خــارج از پلتفــرم معامالتــی بایننــس نیــز 

استفاده کرد.

شــهر میامــی یــک ابتــکار دیگــر را در دنیــای وب 3 رقــم 
 زده اســت. ایــن ابتکار کــه با همــکاری تایم، مســترکارت 
و ســلزفورس در دســت انجــام اســت، قصــد دارد 
مشــارکت در جامعــه را افزایش دهــد و درآمد بیشــتری 
را به کســب وکارهای محلی برســاند. میامــی می خواهد 
مجموعه ای با پنج هزار ان اف تی بســازد. این ان اف تی ها 
قرار است توسط ۵۶ هنرمند محلی طراحی شوند. جالب 

است که مساحت این شهر هم ۵۶ مایل است.
برنامــه  بــه  ایــن ان اف تی هــا می تواننــد  دارنــدگان 
Mastercard's Priceless Miami دسترســی داشــته 
باشــند و از طریــق آن، کارهــای مرتبــط را ســازمان دهی 
کننــد. ارائه دهنــده کالود ســلزفورس از طریــق محصــول 
جدید ان اف تی کالود که به تازگی رونمایی شده، عملیات 
ضــرب و فــروش را انجــام خواهــد داد. ان اف تــی کالود که 
در مــاه ژوئــن راه انــدازی شــد و در حــال حاضــر به صورت 
آزمایشی و محدود فعال است، جهت کمک به مشتریان 
ســلزفورس در خلــق مدیریــت و تجــارت طراحــی  شــده 
است. پیش بینی می شود این ان اف تی ها در ماه دسامبر 
راه اندازی شوند. این توکن ها قرار است با بالکچین اتریوم 
 ادغام و در آن مستقر شوند. بر این اساس شبکه از حالت

 Proof-of-Work بــه ســمت Proof-of-Stake تغییر 
می یابد. »فرانسیس ایکس سوآرز«، شهردار شهر میامی 
در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: »میامی در انقالب وب 3 
پیشرو بوده است. ما برای حمایت از کسب وکارهای شهر 
و ایجاد کســب وکارهای جدید، افزایش سرمایه و انتقال 
تجربیات خود در این زمینه به شهروندان خود و همچنین 
بازدیدکنندگان شهر، همچنان به پیشروی و استفاده از 

فناوری های جدید ادامه می دهیم.«
»کیت آ. گروســمن«، رئیــس مجله تایم گفته اســت که 
ســوآرز یکی از مبتکرترین رهبران در حمایــت از فناوری 

بالکچین بوده اســت. این دســت رهبــران بــاور دارند که 
وب 3 یــک راه طوالنی اســت و در بلندمــدت تکامل آن را 
شاهد خواهیم بود. آنها معتقدند که وب 3 نوع جدیدی 

از روابط را بین افراد و نهادها رقم خواهد زد.

 میامی باید از تایم درس بگیرد
الزم به ذکر اســت کــه ســوآرز میامی کوین را در آگوســت 
۲۰۲۱ راه انــدازی کــرد. این توکن بــرای تأمین مالــی پایدار 
پروژه هــا در سراســر شــهر و کمک بــه جوامع محــروم در 
نظر گرفته  شده بود. وی همزمان با راه اندازی میامی کوین 
حمایت از بیت کوین را نیز اعالم کــرد. میامی کوین از آن 
زمان بمبــاران شــد و اکنــون از زمــان اوج خــود ۹8 درصد 

ریزش کرده است.
مجله تایــم هم از مــارس ۲۰۲۱ وارد دنیای وب 3 شــد و از 
آن زمــان مجموعــه ان اف تی خــود را با نام »تایم پیســز« 
راه اندازی کرد. بر اســاس گزارش ها تایم تاکنــون ۲۰ هزار 
ان اف تــی عرضــه و ۱۰ میلیــون دالر کســب کــرده اســت. 
ســوآرز اخیــراً در توییتــی اعــالم کــرده کــه از شــراکت بــا 
نوآورترین شــرکت، یعنی تایم و مبتکرترین رئیس دنیا، 
یعنی گروســمن خوشــحال اســت. این همکاری به نفع 

هنرمندان جامعه خواهد بود.
تایم اولین شماره مجله خود را در قالب ان اف تی با عکس 
جلــدی از ویتالیــک بوتریــن، بنیان گــذار اتریوم منتشــر 
 The Sandbox کــرد. ایــن شــرکت حتــی زمینــی را در
خریــداری کــرد تــا تایــم اســکوپر را در متــاورس بســازد. 
گروسمن می گوید که این مشــارکت چهارجانبه »اولین 
گام ما در یک سرمایه گذاری جدید در تایم است تا ورود 
موفقیت آمیز سایر برندها و سازمان ها را به دنیای وب 3« 
رقم بزنیــم. او در ادامه گفت که شــرکای دیگر در ماه های 

آینده اعالم خواهند شد.

شراکت چهارجانبه برای افزایش 

درآمد هنرمندان محلی
مشارکت میامی با تایم، مسترکارت و سلزفورس 

برای فروش پنج هزار ان اف تی
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بازار
M A R K E T

NEWSخبر

 کوین پالس و کریپتو کالج 
منتشر کردند

گزارشی از 
وضعیت بازار در 
کریپتو داشبورد

 نســخه بیست وســوم کریپتــو 
داشبورد با همکاری کریپتو کالج 
منتشــر شــد. نشــریه کریپتــو داشــبورد 
مجموعــه  دو  مشــترک  محصــول 
کوین پــالس و کریپتو کالج اســت. کریپتو 
داشــبورد؛ یــک گــزارش تحلیلــی از بــازار 
رمزارزهاســت کــه هــر دو هفتــه یــک بــار 
منتشــر می شــود و محتــوای آن شــامل 
بررســی داده هــای آن چیــن، تحلیــل 
تکنیکال بازار، ارائه واچ لیست از ارزهای 
مستعد رشــد، بررســی حوزه های به روز و 
فناوری هــای نویــن دنیــای بالکچیــن، 
مصاحبــه بــا فعــاالن حــوزه و رویدادهای 

مهم پیش  روی رمزارزهاست.

 کریپتــو داشــبورد، در نســخه 
بررســی  بــه  بیست و ســوم 
وضعیــت بــازار رمزارزهــا پرداختــه  و 
وضعیت ســرمایه گذاران کالن را بررسی 
می کند. همچنین پــروژه کریپتو ریدرز را 
به عنوان پــروژه فعال در حــوزه بازی های 
بالکچینی معرفــی و در کنــار تمامی این 
مطالب به بررسی شرکت سرمایه گذاری 
خطرپذیر Founders Fund پرداخته  و 
سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذار 
خطرپذیــر را در دو هفتــه اخیــر بررســی 
می کند.در ادامه با دیــدی بلندمدت، به 
بررســی شــاخص های آن چیــن و تأثیــر 
اتفاقات اخیــر بــازار پرداخته اســت. در 
کنار تمامی موارد ذکرشده واچ لیستی از 
ارزهای با پتانســیل رشــد باال تهیه شده 
کــه دارای ســتاپ معامالتــی و همــراه بــا 
اســتراتژی ورود و خــروج بــه آن ارز 

هستند.

 گزارش های آماری و تحلیلی یکی 
از حلقه های گم شده زیست بوم  
رمزارزی در کشــور اســت که کم کم نیاز به 
آنها باعث شده تا مجموعه های مختلفی 
از جمله صرافی های رمزارزی و شرکت های 
ســرمایه گذاری بــرای انتشــار آنهــا همت 
بیشــتری به خرج دهند. به نظر می رســد 
توســعه گفتمان حــوزه رمزارزهــا با کمک 
داده هــــــــــــا و تحلیل هــای ترندمحــور و 
داده محــور کمک خواهد کرد تــا کاربران و 
ســرمایه گذاران درک و دید درست تری به 
بازاری داشته باشند که در آن ریسک های 

زیادی در کمین آنهاست.

بیت کوین کمی بیشــتر از ۲۴ ساعت با ثبت 
دومیــن کنــدل صعــودی متوالــی خــود روی 
نمــودار هفتگــی فاصلــه دارد و اتریوم هم در آســتانه 
ثبــت چهارمیــن کنــدل صعــودی خــود در نمــای 
یک هفته ای اســت. عالوه بــر این، شــاخص »ترس و 
طمــع« ارزهــای دیجیتــال هــم نشــان از بهبــود 

احساسات معامله گران طی روزهای اخیر دارد.

بــه گــزارش کوین دســک، بیت کویــن تــا بــه 
اینجای کار در طول این هفته )از روز دوشنبه( 
پنج درصد افزایش قیمت داشته و پس از مدت ها در 
آستانه ثبت دومین هفته صعودی متوالی خود قرار 
دارد. ضمــن اینکه ایــن هفــت روز می تواند ســومین 
هفته صعــودی بازار در چهــار هفته اخیر باشــد. روز 

پنجشــنبه نیز با اینکه وزارت بازرگانــی آمریکا اعالم 
کــرد تولیــد ناخالــص داخلی این کشــور طی ســه ماه 
گذشته و برای دومین دوره متوالی با افت همراه بوده، 
روند صعودی بیت کوین باز هم ادامه پیدا کرد. گفتنی 
اســت طبــق تعاریــف فنــی اقتصــاد، کاهــش تولیــد 
ناخالص داخلی در یک کشــور برای دو دوره متوالی، 

»رکود« در نظر گرفته می شود.

بیت کویــن در حال حاضــر حوالــی ۲3.8۰۰ 
دالر معاملــه می شــود و طــی ۲۴ ســاعت 
گذشــته ۱.۲۵ درصــد از ارزش خــود را از دســت داده 
اســت. این در حالی اســت کــه در زمــان نــگارش این 
مطلــب، بازدهــی روزانــه بیت کویــن مــدام از عــددی 
مثبت به منفــی و برعکس تغییر کرده اســت. ضمن 

اینکــه بازدهــی بیت کویــن از ابتــدای ســال ۲۰۲۲ نیز 
همچنان حدود منفی ۵۰ درصد است.

همبســتگی 3۰روزه بین قیمــت بیت کوین و 
شاخص های مهم بورسی، طی هفته گذشته 
بیشــتر شــده و ایــن در شــرایطی اســت کــه ارزهــای 
دیجیتال و بازار جهانی سهام هر دو طی این مدت در 
حال رشد بوده اند. شاخص بورسی اس اندپی ۵۰۰ روز 
جمعه رشدی یک درصدی را تجربه کرد و همزمان با 
آن شاخص صنعتی داوجونز نیز ۰.۹ درصد افزایش 
داشت. اتریوم هم که طی ۲۴ ســاعت گذشته ۰.3۴ 
درصــد از ارزش خــود را از دســت داده، در هفــت روز 
اخیــر 8.3۶ درصــد افزایــش قیمــت داشــته و اکنون 

حوالی ۱.7۰۰ دالر معامله می شود.

رمزگشایی از دومین هفته 
صعودی بیت کوین

ً چه چیزی از ماه های آینده دستگیرمان می شود تحلیل هفتگی بازار رمزارزها: فعال
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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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کسب وکار
B U S I N E S S

رونمایی از مارکت پلیسی برای خریدوفروش ان اف تی آثار هنری

استقبال از آرتانیوم در خانه هنرمندان

EVENTرویداد

 مارکت پلیس آرتانیوم کــه پلتفرمی برای 
خریدوفــروش آثــار هنرمنــدان ایرانــی به 
شــکل ان اف تی اســت، روز جمعه هفتم مــرداد با 
حضــور جمعــی از هنرمنــدان و پیشکســوتان و 
کارشناسان اقتصاد هنر در خانه هنرمندان ایران 
رونمایی شــد.خانه هنرمندان ایران در این برنامه 
میزبــان جمــع کثیــری از هنرمنــدان، فعــاالن و 
عالقه منــدان بــه موضــوع ان اف تــی و هنــر بــود؛ 
عالقه مندانی که برای شرکت در مراسم رونمایی از 
آرتانیــوم )مارکت پلیســی که قرار اســت بر بســتر 
شــبکه اتریــوم، آثار هنــری فیزیــکال بر بســتر آن 
خریدوفروش شود( جمع شــده بودند تا از فضای 
نمایشگاه آثار هنری و مراســم رونمایی و پنل های 

تخصصی آن استفاده کنند.

 ورودی و ســالن اصلــی طبقــه دوم خانــه 
هنرمندان ایران، در دو سمت سالن، آثار 
جدید و قدیم هنرمندانی همچون پرویز کالنتری و 
ابراهیم حقیقی را در معرض دید عموم گذاشته  بود 
و عالقه منــدان می توانســتند در دو بخــش آثــار 
دیجیتــال و فیزیــکال، ان اف تــی آثــاری از ابراهیــم 
حقیقی را در قالب لوگوها و پوسترهای تئاتر و فیلم 
طراحی شــده ببینند و از کاراکترهای متحرک آثار 
پرفورمنس ۱۲ اقلیم ایرانی پرویز کالنتری به صورت 

هولوگرام سه بعدی در نمایشگاه بازدید کنند. 

 در ادامه این رویداد شرکت کنندگان زیادی 
برای شرکت در مراسم رونمایی از آرتانیوم و 
ادامه برنامه، در سالن اصلی حضور یافتند و مراسم 
را دنبال کردند و عالقه مندانی نیز در سالن دیگری از 
طریــق ویدئوکنفرانــس و تعــدادی دیگــر از طریــق 
ســایت لحظه نگار و به صورت آنالین این رویداد را 
دنبــال کردند.بعــد از رونمایــی از مارکت پلیــس  
آرتانیــوم، هاجــر ســعیدی نژاد، هم بنیان گــذار این 
کسب وکار، در جمع شرکت کنندگان انگیزه این تیم 
را بــرای ایجــاد چنین فضایــی بر بســتر وب چنین 
عنوان کرد: »ما دیدیم یک نیاز بزرگ در یک گوشه 
دیگــر از اقیانــوس آبــی هنــر وجــود دارد و آن 
فیزیکال آرت ها بودنــد. یعنی آثاری که قرار اســت 
ان اف تی شود. نکته مهم برای ما این بود که در حال 
قدم گذاشتن به عرصه ای هستیم که تعداد زیادی 
از مارکت پلیس هــا حتــی آن را تجربــه نکرده انــد و 
همیشــه اعــالم کرده ایم مــا حتــی یک اســتارتاپ 
شکســت خورده هم در حــوزه ان اف تــی نداریم که 
بررسی کنیم چرا استارتاپ ها شکست می خورند! 
این نکته ای بود که ما باید چشم خود را باز می کردیم 
و در ابتدای دماغه کشتی ای قرار می گرفتیم که قرار 
بود اقیانوس خیلی بزرگی را بشکافد و بر اساس آن 

آثار فیزیکی ان اف تی خود را داشته  باشد.« 

 او با اشــاره به چالش هــای راه انــدازی این 
کسب وکار به حقوق مالکیت در این حوزه 
اشاره کرد و گفت: »یک نکته بسیار مهم همراه با 

کسب وکار ما زاده شد؛ چه کسی حق دارد ان اف تی 
تولید کند؟ در واقــع از همان روز اولــی که ما به این 
حوزه فکر می کردیم، این نکته برای ما مسجل شد 
که مسئله حقوق ان اف تی بر مبنای آثار فیزیکال 
احتماالً نه مشکل کسب وکار ما، بلکه مشکل این 

فضا خواهد بود.« 

 وی افزود: »ما مشــتاق بودیم، کمااینکه 
همچنــان هــم مشــتاق هســتیم از افراد 
متخصص در این زمینه کمک بگیریم و نظر آنان را 
فیزیــکال  ان اف تــی  حقــوق  بــه  راجــع 
بدانیم.«هم بنیان گذار آرتانیوم خاطرنشــان کرد: 
»در کنار کاری که داشت پیش می رفت، پروژه های 
متفاوت و جذابی به ما معرفی شد که شاید بسیار 
جذاب بــه نظر می رســیدند، امــا یک نکتــه وجود 
داشت؛ حداقل ما و تیم حقوقی ما در مورد مالکیت 
معنــوی ایــن پروژه هــا نمی توانســتیم تصمیــم 
مشخصی بگیریم. ولی ما با دانشی که در آن زمان 
داشــتیم، نمی توانســتیم تصمیــم بگیریــم آیــا 
می توانیم این پروژه ها را کار کنیم و آنها را به ان اف تی 
تبدیل کنیم یا نه؟ ما از ابتدای شروع به کار خود این 
شــفافیت را در دســتور کار خــود قــرار دادیــم و 
توانستیم در دنیای فناوری، هنر و کسب وکار نکات 
خوبی را در کنــار هم قرار دهیم.«  ســعیدی نژاد در 
خاتمــه افــزود: »صدایــی کــه از آرتانیــوم خواهید 
شنید، بر مبنای شــفافیت، صداقت و کنجکاوی 

سرحدات جدیدی از دانش است.«

 در پایــان ایــن برنامــه هــم میثــاق نعمت 
گرگانی، دیگر هم بنیان گذار پلتفرم آرتانیوم 
با تشریح سازوکارهای فنی و ارتباط آن با پلتفرم های 
جهانی تأکیــد کــرد ایــن کســب وکار ایرانــی دارای 
نگاهی جهانی اســت، اما بر بازار هنــر ایران تمرکز 
ویژه ای کرده است. او با اشاره به مزیت های رقابتی 
آرتانیوم گفت این کســب وکار هدف اصلی خود را 
تعریف یک بازار جدید برای هنرمندان و خریداران 
آثار هنری ایرانی تعریف کــرده و این نافی فعالیت 
کاربــران ایرانــی در هیــچ پلتفــرم خارجــی  دیگــری 

نخواهد بود.

 ۶2۵ - Axie Infinity Ronin Bridge
میلیون دالر

یکی از توسعه دهنده های Axie با کلیک روی یک متن 
جعلی باعث به  سرقت رفتن چهار کلید کریپتوگرافی 
از ۹ کلیــد اصلــی این پروژه شــد. ایــن بزرگ ترین هک 
 Axie کریپتویی محســوب می شــود و طی این حملــه
Infinity Ronin Bridge ۶۲۵ میلیون دالر از دســت 
داد. این کلیدهای کریپتوگرافی زنجیره متقابل بازی را 
ایمن می کردند و هکرها با به دســت آوردن آنها موفق 

به سرقت دارایی کاربران می شدند.

 Wormhole - ۳2۵ میلیون دالر
شــبکه ورم هول، پــل ارتباطی میان دو شــبکه 
بالکچین سوالنا و اتریوم است. در دوم فوریه یک هکر 

هک های 
زنجیره ای

در مورد چند 
هک کریپتویی 
در سال 2022

حقوق NFT و بازار هنر
در مراسم رونمایی از مارکت پلیس آرتانیوم بحث و بررسی شد
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کسب وکار
B U S I N E S S

EVENTرویداد

 بدون اکوسیستم بالکچینی 
کسب وکارهای این حوزه 

رشد نخواهند کرد

ترمز بالکچین 
کشیده شد

محمد طهرانــی، بنیان گذار آزمایشــگاه 
بالکچین دانشــگاه خاتم، در چهارمین 
رویــداد بالک دی دربــاره این آزمایشــگاه 
گفــت: »واقعیت این اســت کــه فعاالن 
کمی وارد حوزه های پژوهشــی بالکچین 
شــده اند و هــدف مــا این بــود کــه نیروی 
انســانی تربیت کنیــم و دانش پایــه را با 
اســتفاده از پایان نامه های کارشناسی و 

دکتری توسعه بدهیم.«
طهرانی افــزود: »وقتی ما قصــد ورود به 
یــک فنــاوری ماننــد بالکچیــن را داریم، 
نمی توانیم با نگاه از باال به پایین وارد این 
فناوری شــویم. اگر می خواهیم ورودمان 
بــه ایــن فنــاوری موفقیت آمیــز باشــد، 
باید از کــف میدان کــه برنامه نویســان و 

دانشجویان هستند، شروع کنیم.«
مصطفی  نقی پورفر، دبیر انجمن فین تک 
ایــران، در ادامــه در رابطــه بــا وضعیــت 
بالکچین ایران نسبت به دنیا گفت: »ما 
بســیار عقب افتاده ایم. البته زود شروع 
کردیــم، هفــت ســال پیــش رویدادهایی 
داشــتیم کــه در آنهــا به طــور منظــم در 
مــورد بالکچین صحبــت می کردیــم، اما 
متأســفانه  در ســال های گذشــته شاهد 
رفتارهای سلبی بودیم و ترمزمان کشیده 
شــد و این در حالی  بود که می توانستیم 
هاب بالکچین خاورمیانه باشیم؛ چراکه 
پتانســیل نیروی انســانی خیلــی خوبی 
داریم، امــا حاال نیروی انســانی ما هم در 

حال خروج از کشور است.«
دبیر انجمــن فین تــک تأکید کــرد: »اگر 
رگوالتــور رفتــار خــود را عــوض نکنــد، 
جــای نگرانــی بســیاری وجــود دارد. 
طبق پیش بینی هــا و آمار تا ســال ۲۰3۰ 
بالکچین برای کسب وکارها ارزشی 3.۵ 
تریلیــون دالری ایجــاد می کنــد و ســهم 
ما باید یک درصد باشــد و ایــن در حالی 
اســت که ما بــا این عــدد فاصله بســیار 

زیادی داریم.«
او ادامــه داد: »هرچنــد تصویــب قانــون 
دانش بنیــان بارقه هایــی از امیــد ایجــاد 
کرد، امــا اگر از ســوی رگوالتــور و مجلس 
و ســایر نهادها رفتارهای حمایتی انجام 
نشــود، بیشــتر عقــب خواهیــم افتــاد. 
کســب وکارها ســاخته نمی شــوند، مگر 
اینکه اکوسیستم ساخته شود و افرادی 
جذب شــوند که عــالوه بــر کار فریلنس، 
می توانند برای خودشان نیز کسب وکار 

راه بیندازند.«

در مراســم رونمایــی از مارکت پلیــس آرتانیــوم، دو پنــل با 
موضــوع اقتصــاد و بــازار NFT هنــر و حقــوق NFT برگزار 
شد که در پنل اول به موضوع بازار و اقتصاد هنر پرداخته 

شــد که می توان از طریــق فناوری های جدید و 
کســب وکارهای نوآورانــه مانند آرتانیــوم برای 

گسترش و شفافیت آن اقدام کرد.
 NFT در پنل دوم نیز بیشتر به مباحث حقوقی
هنر پرداخته شد. در این مراسم، رضا جمیلی، 
سردبیر هفته نامه رمزارز به این نکته اشاره کرد 
که بخــش NFT همانند بخش رمزارزهــا بازار 
رگوله شــده ای نیســت و هنوز مبانی حقوقی، 
سیاســت گذاری و تنظیم گری آن که یک ســر 
آن دولت هــا و یــک ســر دیگــرش صنف هــای 

مختلف و جامعه هنری و... هســتند، هنوز نتوانسته اند 
قوانین و مقررات و حقوق مرتبط با این فضا را به طور کامل 

تنظیم کنند. 
در پنــل اول ابراهیم حقیقی، گرافیســت و نقــاش؛ دالرام 
عسگری، کارشناس اقتصاد هنر و برنا مهاجر، بنیان گذار 
 NFT 0 بــه بحث دربــاره کاربردهــا و فرصت هایX پلتفرم

برای بازار هنر پرداختند.

  باید به حوزه های جدید بازار هنر خوشامد 
بگوییم

رضا جمیلی با طرح این پرسش از ابراهیم حقیقی که چه 
مکانیسم ها و دسترسی هایی برای بازار هنر ایران تعریف 
شــده، این ســؤال را مطرح کــرد کــه فناوری هــا و ابزارهایی 
مانند توکن ها و NFT چقدر می توانند به شفافیت این بازار 
کمک کنند و اهمیت توجه به بازارهای جدید در حوزه های 

مختلف را گوشزد کرد.
حقیقی در پاسخ تأکید کرد: »وقتی هنرمند شروع به خلق 
یک اثر هنــری می کنــد، احتمــاالً مقصودش از کشــیدن 
اثر، فروش اثر نیست؛ زیرا هدفش خلق اثر جدید است. 
اگر خریدند چه بهتر، اما اگر فروش نرفت نیز خدشــه ای 
بــه کار او وارد نمی شــود. امــا رفته رفتــه با وجــود گالری ها، 
مکانیســم های خریدوفــروش در این حوزه تعریف شــد و 

کلکسیونرها باعث شتاب این فروش شدند.«
وی افــزود: »ایــن فضــا که پیش تر ترســیم شــد، نســبت 
بــه فضایــی کــه NFT دارد، بــرای هنرمنــد ملموس تــر و 
مشخص تر اســت، اما قطعاً سیســتم نوآورانهNFT  نیز 
ناگزیر، راه خــود را خواهد رفــت و خریدوفــروش در آن به 
جریــان خواهد افتــاد، امــا اگر قــرار اســت نوآورانــه فکر و 
عمل کنیــم، باید راهکارهای نــو را هم در کنــار راهکارهای 

قبلــی تجربــه کنیــم. هرچنــد هنــوز مشــخص نیســت 
کلکســیونرها و خریداران این آثار چه کســانی می توانند 
باشند. افراد زیادی وارد می شــوند، اما مشخص نیست 
در این حرکت باقی بمانند یا نه. سال ها طول 
کشــید تا فرهنگ خریدوفروش و جمع آوری 
کلکسیون اتفاق بیفتد و سال ها طول کشید 
تــا مجموعــه داران متوجه شــوند چگونه باید 
ارتباط درستی با هنرمند برقرار کنند. سازوکار 
هنرهای تجسمی بســیار متفاوت است، اما 
برای ایــن فضا نیــز قطعــاً راهی پیدا می شــود 
و چگونگــی موفقیــت NFT در وادی هنــر بــه 

سرانجام می رسد.«
در این پنــل برنــا مهاجر بــه ارائه نظــرات خود 
در عرصــه مالکیت آثــار هنری و غیــر قابل انکار بــودن آن 
پرداخت و توضیح داد: »NFT مسئله مالکیت را ورای هنر 
در عرصه دیجیتال حل خواهد کرد و این مزیتی است که 

بازار هنر هم می تواند از آن بهره بگیرد.«  
دالرام عســگری، کارشــناس اقتصاد هنر هم در ادامه این 
پنل یادآور شد: »خریداری یا جابه جایی مالکیت یک اثر 
هنری در محیط دیجیتال بســیار راحت تر و امن تر شــده 
است؛ زیرا با خرید NFT آن اثر هنری، هرچند نمی توانید 
آن اثــر را لمس کنیــد، امــا می توانید مالــک آن اثــر هنری 

شوید.«
او با طرح انتقادی که بــه NFTها وارد می شــود، افزود: »با 
اینکه در طول ســال های اخیر توجهات زیادی به ســمت 
NFT جلب شــده، اما عــده ای اعتقاد دارنــد NFTها عمر 
طوالنی نخواهند داشت و این رشد را یک حباب می بینند. 
البته این موضوع را گذشــت زمان مشــخص می کند، اما 
چیزی که نمی توان از آن چشم پوشید، توجه به این نکته 
اســت که NFTها تأثیر زیادی روی هنر امــروز و حتی هنر 
 NFT آینده خواهند داشت. عده ای جزء طرفداران دوآتشه
هستند و عده ای نیز با آن مخالف اند، اما به نظر می رسد 
رویکرد صحیح تر این اســت که مزایا و معایب آن )هر دو( 
دیده شــود و شــرایط خــود را بــا توجه بــه هدفی کــه داریم 
)ســرمایه گذاری یا کلکسیونری( بســنجیم و بعد وارد این 

بازار شویم.«
در قســمت دوم برنامــه رونمایــی از پلتفــرم آرتانیــوم، بــا 
تأکید بر حقوق NFT آثار فیزیکال هنری، سؤاالتی درباره 
 NFT مطرح شــد و درباره این مسئله که حق NFT حقوق
یک اثــر هنــری از آن کیســت؟ )هنرمنــد، مجموعــه دار یا 
خریدار اثر( تبادل نظر شــد. در این پنل، مهدی کوهیان، 
کارشناس ارشد حقوق هنر؛ خدایار سعید وزیری، مشاور 

حقــوق اســتارتاپ ها و حقــوق فناوری هــای نویــن و میثاق 
نعمت گرگانــی، هم بنیان گــذار آرتانیــوم بــا مدیریت رضا 

جمیلی حضور داشتند.

  حقوق NFT آثار هنری از آن کیست؟
مهدی کوهیان در ابتدا در این مورد که خالقی که پشت سر 
هر اثری قرار دارد، مالک آن اثر محسوب می شود، افزود: 
»وقتی یــک اثــر هنــری ارزش گــذاری می شــود، در حقوق 
مالکیت معنوی آن اثر تأثیر دارد. هر اثر با هر میزان ارزش، 
اثر هنری محسوب می شود؛ بنابراین در قانون تعریف شده 
مالکیت مادی قابل انتقال، اما مالکیت معنوی اثر هنری 

هیچ گاه قابل انتقال نیست.
مالکیت آثار هنری بــه دو گونه قابلیت انتقــال دارد؛ یکی 
اینکه هنرمنــد در ابتدا اثر را خلق کرده  باشــد و اثر ناشــی 
از خالقیت خودش باشــد و بعد از خلق، حقــوق مادی اثر 
را واگــذار می کنــد. در این بخش بــا توجه بــه قانون حقوق 
مؤلفین نیازمند صراحت هستیم. یعنی ما به عنوان خالق 
اثر، وقتی مالکیت یک اثر را منتقل می کنیم، چه چیزی را 

منتقل می کنیم.
نوع دیگری از قابلیــت انتقال مالکیت این اســت که یک 
اثر هنری توسط فرد سرمایه گذار سفارش داده شود و بعد 
نسبت به خلق آن اقدام شود. در این حالت صراحتاً تمام 
حقوق مادی اثر به مدت 3۰ سال متعلق به سفارش دهنده 
اســت؛ بنابراین حقوق NFT آنها هم متعلق به خریدار یا 

همان سفارش دهنده است.«
وی افــزود: »در مــورد آثــار هنــری جدیــدی کــه خریــداری 
می شــود، این امکان وجــود دارد کــه وقتی یک اثــر هنری 
خریداری می شــود، NFT آن نیز باید خریداری شــود، اما 
در مــورد آثاری کــه قبالً خریــداری شــده، ایــن تردید میان 
حقوقدانان وجود دارد که بتوان NFT اثــر را نیز خریداری 
کــرد و چــون قانونــی در ایــن خصــوص وجــود نــدارد، باید 
 NFT از طریق تفســیر نظــر داد. اما به نظــر من، امــروز که
به عنوان یک فناوری خلق شده و همه ما از وجود آن مطلع 
 NFT هســتیم، برای اینکه خریدار اثر هنری بتوانــد آن را
کند، باید حقوق ناشی از NFT آن اثر را نیز خریداری کند.«

 NFT خدایار سعید وزیری هم تأکید کرد که برای موضوع
باید قوانین مالکیت فکری و معنوی را به روز کرد و نیازمند 
مقررات جدید در این حوزه هستیم، اما نه با دیدگاه بیشتر 

کردن قوانین دست وپاگیر.
در پایــان پنــل، پرســش هایی از ســوی شــرکت کنندگان 
مطرح شد و مهمانان و بنیان گذاران پلتفرم آرتانیوم به این 

پرسش ها پاسخ دادند.

از قراردادهای هوشــمند روی شبکه ورم هول برای ضرب 
و نقــد اترهای بــدون وثیقه سوءاســتفاده کــرد. این هکر 
پیشــنهاد داده بود که این وجوه به اوکراین اهدا شــوند. 
توسعه دهندگان پروتکل را متوقف کردند، اما قصد دارند 

در اوایل آگوست آن را بازگشایی کنند.

 Beanstalk - ۱۸2 میلیون دالر
در مــاه آوریل یک هکر بــا اســتفاده از فلش لون 
توانســت به  اندازه کافی دارایی جمــع آوری کند و کنترل 
پروتکل مدیریتی استیبل کوین را به دست آورد. فلش لون 
به وام هایی می گویند که بــرای دریافت آن نیــازی به ارائه 
وثیقه و ضمانت نیست و بالفاصله پس از درخواست آن، 
وام اهدا خواهد شد. این حمله به از دست رفتن ۲۴83۰ 

اتر و 3۶ میلیون توکن بینز منجر شد.

 Harmony Bridge - ۱۰۰ میلیون دالر
۲۴ ژوئن، تیم توسعه استارتاپ هارمونی خبر از 
یک سرقت بزرگ یکصد میلیون دالری از پل اختصاصی 
هوریــزن )Horizon( داد. در ایــن حمله که توســط یک 
هکر اتفاق افتــاد، ارزهــای دیجیتال مختلفی بــه ارزش 

یکصد میلیون دالر به سرقت رفتند. 

 Qubit QBridge Hack - ۸۰ میلیون 
دالر

پروتــکل امــور مالــی غیرمتمرکــز  Qubitدر یک 
حمله در مــاه ژانویه 8۰ میلیــون دالر 

از دارایی هایــش را از دســت 
داد. پروتــکل Qubit کــه 
در زمینــه  وام دهی دیفای 

فعال اســت، رویداد فــوق را در یک پســت توییتــری اعالم 
 کرد و افــزود که این هکر از یک نقــص در پل بین زنجیره ای

 QBridge( Qubit Bridge( بهره برده و این سرقت را انجام 
داده است.

منیره 
شاه حسینی  

M_shah1358
@yahoo.com
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داستان اصلی
L E A D

S T O R Y

  برای شروع راجع به ورود خود به این حوزه 
کسب وکاری و راه اندازی اوکی اکسچنج بگویید؟

تحصیالت من در رشته نرم افزار اســت. پس از تحصیل، 
در دوره هــای مدیریــت کســب وکار شــرکت کــردم. ایــده 
اوکی اکســچنج حدود چهار ســال پیش به ذهنم آمد. در 
آن زمان روی بیت کوین و اتریوم سرمایه گذاری کرده بودم. 
آن موقع قیمــت اتریوم زیر 8 یــا ۹ دالر و قیمت بیت کوین 
هم حــدود 3۰۰ یــا ۴۰۰ دالر بــود. در آن زمان ســایت های 
محــدودی در ایــن زمینه فعالیــت می کردند و شــاید فقط 

دو یا سه سایت وجود داشت. آن سایت ها هم کیف پول 
نداشــتند و تعداد کوین هــای آنها محدود بــه بیت کوین و 

اتریوم بود. 
من قبالً در زمینه کســب وکارهای آنالین فعالیت می کردم و 
یک سایت فروش خشکبار و یک سایت خدمات بازی های 
آنالین داشــتم. بــا مشــاهده ایــن خألها ایــن ایده بــه ذهنم 
رســید که یک کســب وکار جدید راه انــدازی کنــم. در نتیجه 
با اوکی اکسچنج شــروع کردم. در آن زمان ســایت ها فقط از 
بیت کوین و اتریوم پشــتیبانی می کردند، ولی مــا با ۵۰ کوین 

فعالیت خود را آغاز کردیم. 
بعد از مدتی متوجه شدم کاربران اصالً دانشی در خصوص 
مسائلی چون نحوه نگهداری کوین ها ندارند. اوکی اکسچنج 
اما از همان ابتدا کیف پول ارز دیجیتال را در بستر خود ارائه 
داد و کاربران می توانستند در کنار خریدوفروش کوین، دارایی 
خود را هم امن نگه دارند. در واقع ما خدمات حضانتی کیف 
پول را در همــان زمان ارائــه دادیم. خــدا را شــکر در طول این 
سال ها مشکل خاصی نداشتیم و درصد رضایت کاربران از 

ما باال بوده است. 

فضا را خاکستری نکنیم
گفت وگو با محمد علی محمدی رئیس هیئت مدیره و بنیان گذار اوکی اکسچنج که معتقد 

است باید برای یک هدف واحد یعنی رگوله کردن این فضا تالش کرد  
محمد علی محمدی دانش آموخته رشته نرم افزار است و فعالیت خود را در این فضا با سرمایه گذاری بر بیت کوین و اتریوم آغاز کرده است. او پس از مدتی متوجه خألهای بازار و محدود بودن 

سایت های رمزارز شد و به فکر راه اندازی یک صرافی ارز دیجیتال افتاد. اکنون نزدیک به ۶۰ نفر در این صرافی مشغول به فعالیت هستند. به گفته علی محمدی این صرافی ارز دیجیتال 
حدود نیم میلیون کاربر و ۵ الی ۱۰ درصد سهم بازار را در اختیار دارد. در این شماره رمزارز با بنیان گذار اوکی اکسچنج در مورد اکوسیستم رمزارزی و آینده آن گفت وگو کردیم. علی محمدی 

می گوید رشد صرافی ها متأسفانه زیاد بوده و نزدیک به هزار کسب وکار کوچک و بزرگ در کشور وجود دارد که خود را صرافی ارز دیجیتال می دانند. او دلیل این رشد را عدم شفافیت و 
قانون گذاری می داند و باور دارد بخش عمده افرادی که وارد این حوزه شده اند، از دانش فنی مناسبی برخوردار نیستند. 

 دو اظهارنظر درباره 
رگوالتوری رمزارزها

تأثیر دارد یا ندارد؟
رئیــس  گنســلر«،  »گــری   
کمیسیون بورس و اوراق بهادار 
آمریکا )SEC( که این روزها به شدت از 
ســوی جامعه رمزارزی، به ویــژه مدیران 
ارشــد کســب وکارهای ایــن بــازار در 
آمریکا به دلیل آنچه آنها سیاست های 
ســخت گیرانه می نامنــد، مــورد انتقاد 
اســت، روز پنجشــنبه هفتــه گذشــته 
ویدئویی را منتشــر کــرد و در آن برنامه 
ایــن کمیســیون بــرای قانون گــذاری 
صرافی های ارز دیجیتال و محافظت از 
 SEC سرمایه گذاران را شرح داد. رئیس
در این باره گفت: »من از همکاران خود 
درخواســت کــرده ام تــا بــرای ثبــت و 
قانون گــذاری پلتفرم های ارز دیجیتال، 
به طور مســتقیم بــا خــود پلتفرم ها کار 
کننــد.« گــری گنســلر در ایــن ویدئو به 
توضیح تفــاوت  پلتفرم هــای معامالتی 
ارز دیجیتال و صرافی های سنتی مثل 
بورس اوراق بهادار نیویورک پرداخت و 
دربــاره حفاظــت از مشــتریان در برابر 
کالهبــرداری، دســتکاری و ســرقت 

سرمایه صحبت کرد.

 در حالــی کــه بســیاری از 
نهــاد  ایــن  اســتدالل های 
بــرای  یــکا  آمر در  مالــی  تنظیم گــر 
سخت گیرانه تر کردن فضای رگوالتوری 
معطــوف بــه نگرانی هــا بابــت تأثیــر 
نوسانات بازار رمزارز بر رفتار کاربران در 
دیگــر بازارهاســت، »آنتونیــو گارســیا 
پاســکوال«، معاون بخش تحلیل بازار 
جهانی در صندوق بین المللی پول، در 
گفت وگــو با کوین دســک گفته اســت: 
»ریزش در بازار ارزهای دیجیتال واقعاً 
بر سیستم مالی بزرگ تر از خود تأثیری 
نگذاشــته اســت.« او افــزوده بــا اینکه 
رکــود بــر بســیاری از پلتفرم هــای ارز 
دیجیتال فشــار وارد کرده، این فشار تا 
حد زیــادی در درون اکوسیســتم باقی 
مانده اســت؛ بدون اینکه بــه »اقتصاد 
واقعــی« ضربــه بزنــد. بــا ایــن حــال، 
پاســکوال عقیــده دارد کــه بــازار 
ارزهــای دیجیتال در حال رشــد 
اســت و گمــان می کنــد کــه 
اســتیبل کوین های الگوریتمی 
در نهایــت پذیرفتــه خواهنــد 
شــد؛ البته ابتــدا قانون گذاران 
باید سیاست های شفافی 
را در مــورد آنهــا 

تعیین کنند.

NEWSخبر



  چطور توانســتید موقعیــت خــود را در بین 
صرافی های برتر کشور پیدا کنید؟ رمز موفقیت نسبی و 

مزیت رقابتی شما چه بوده است؟
اوکی اکسچنج سعی کرده خدماتی با سطح کیفیت باال ارائه 
دهد و بخش عمده ای از این کار را با کمک تیم پشتیبانی خود 
انجام داده اســت. در حال حاضر اوکی اکسچنج از کوین های 
متنوع و زیادی پشــتیبانی می کند. اوکی اکسچنج یک کیف 
پول اختصاصی دارد که از سیستم دریافت لینک تراکنش که 
در واریز استفاده می شود، استفاده نمی کند. تمام بخش های 
خریــد، فــروش، واریــز و برداشــت به صــورت خــودکار انجــام 
می شــود و هیــچ کاری را به صــورت دســتی انجــام نمی دهیم. 
حتی بســیاری از مراحــل احــراز هویت به صورت سیســتمی  

انجام می شود. 
با توجه  به مخاطرات و مشکالت این حوزه فرایند احراز هویت در 
اوکی اکسچنج بسیار محتاطانه انجام می شود و اوکی اکسچنج  
ســعی می کند با این کار از پول شــویی و کالهبرداری جلوگیری 
کند. صرافی مــا در معامــالت از دو بخش معامــالت فردبه فرد 
و معامــالت ســریع پشــتیبانی می کنــد. در ســال ۱۴۰۰ هم به 
علت ســطح باالی فنــاوری و روش هایی که بــه کار گرفتیم، جزء 

شرکت های دانش بنیان شدیم. 
پس به طور خالصه می توانم مجدداً تأکید کنم یکی از مهم ترین 
مزیت های اوکی اکســچنج ســطح باالی خدمات اســت که در 
بخش های مختلف از جمله پشتیبانی، کیف پول و تنوع باالی 
ارزها شــاهد آن هســتیم. به عالوه، اوکی اکســچنج از سه سال 

گذشته دارای اپلیکیشن اندروید و آی اواس هم بوده است. 

  تعداد کاربران اوکی اکسچنج چقدر است؟
چهــار ســال از فعالیــت اوکی اکســچنج می گــذرد و حــدود 

نیم میلیون کاربر ثبت نام شده داریم. 

   سهم بازار شما چقدر است؟
به طور دقیق نمی توان گفت، ولی حدس می زنم از لحاظ تعداد 

کاربران سهم ما ۵ تا ۱۰ درصد باشد.

  آمارهای متفاوتی از فعالیت ایرانی ها در این 
حوزه ارائه می شــود. تجربه و داده های شــما در این باره 

چه می گوید؟
فکر می کنم پنج میلیون کاربر در این فضا وجود داشته باشد. 
البته اگر آمارهای دقیق تری به دست بیاید، شاید بتوان گفت 

این عدد ممکن است بیشتر هم باشد.

  کمی در مورد تیم و ساختار اوکی اکسچنج 
توضیح می دهید؟

در حال حاضر نزدیک به ۶۰ نفر در اوکی اکســچنج مشــغول 
به فعالیت هســتند. در اوکی اکســچنج بخش های مختلفی 
از جمله پشتیبانی، پشتیبانی VIP، بخش مالی، بخش فنی، 
بخش آکادمیک، بخــش مارکتینگ، بخش توســعه و بخش 
توسعه فنی وجود دارد. بخش توسعه فنی در بخش های دیگر 

R&D انجام و آموزش های الزم را به تیم فنی می دهد. 
در ابتدا من تمام کارها را انجام می دادم و بعد با کمک دوستان 
فنی کار را جلو بردیم و بخش های دیگر هم کم کم شکل گرفت. 

  در ایــن چنــد ســالی کــه در فضــای رمــزارز 
مشغول به فعالیت هستید، چه تغییراتی را در این فضا 

رشــد  بوده ایــد؟  شــاهد 
صرافی ها را چطــور ارزیابی 

می کنید؟
به صورت کلی، نسبت به سال های 
ابتدایــی کــه کار را شــروع کردیــم، 
بیــن  اســت.  ســفیدتر  خیلــی 
حاکمیــت و بخش هــای مختلــف 
ایــن فضــا و  کســب وکارها ارتبــاط 
نســبتاً خوبــی وجــود دارد، امــا 
متأسفانه هنوز در این حوزه رویکرد 
مشــخصی نداریم و از هر جا یک  
صدای متفاوت به گوش می رســد 
و از نظر مــن آینده  کســب وکار هم 
مبهم اســت. امیدوارم با همکاری 
بخش های تصمیم گیرنده به یک 
تصمیم جامع برسیم، برای توسعه 
 کسب وکارها هدف مشخص کنیم 

و بیشتر رشد یابیم. البته این موارد منوط به تصمیم حاکمیت 
است. 

  به نظر شما در حال حاضر چند صرافی در 
ایران مشــغول به فعالیت هســتند؟ مهم تریــن نقاط 

ضعف و قوت آنها چیست؟
فکر می کنم نزدیک به هــزار صرافی کوچک و بزرگ در کشــور 
وجــود دارد و رشــد آنها متأســفانه به شــدت زیاد بوده اســت. 
این موضوع هم به دلیل عدم شــفافیت و قانون گذاری اســت. 
متأســفانه افرادی کــه وارد ایــن حــوزه شــده اند، از دانش فنی 
مناسبی برخوردار نیستند. امیدواریم با تصمیمات حاکمیت، 
افرادی کــه وارد این حوزه می شــوند، از حداقل هایــی برخوردار 
باشــند؛ برای مثــال فعالیت آنهــا حتمــاً به صورت شــرکتی یا 
شخص حقوقی باشد، دانش فنی و سرمایه قابل قبولی داشته 
باشــند، چون فعالیت در این فضــا نیازمند توان مالــی، فنی و 
امنیتی باالیی اســت؛ چراکــه دارایی کاربران به صــورت امانت 
در اختیــار این افراد قــرار می گیرد و به یک سیســتم مدیریتی 

درست نیاز دارد. 
نقطه قوت را هم می توان در این دید که هرچقدر این اکوسیستم 

بزرگ تر باشد، شــاید بهتر به ســمت قانون گذاری قدم بردارد، 
خواسته ها بهتر عنوان شود و حاکمیت هم متوجه بزرگی این 

کامیونیتی شود و نیاز به قانون گذاری را مهم تر قلمداد کند.
ولــی به صــورت کلــی به شــخصه بــا ســاختار فعلــی موافــق 
نیســتم، چون بســیاری از این صرافی هــا با قالب هــای آماده و 
اسکریپت های قابل خریدوفروش کار می کنند و این از لحاظ 

امنیتی یک مشکل بسیار بزرگ است. 

  چــه خطراتــی کاربــران ایرانــی را در فضــای 
رمزارز، چه داخل کشور و چه خارج، تهدید می کند؟

در حال حاضــر فکر می کنــم مهم ترین دغدغــه باید امنیت 
دارایی کاربران باشــد. به جز در مــوارد اندکی فکــر می کنم در 
اکثر پلتفرم ها این مسئله رعایت نشده است. مسئله بعدی 
تحریم ها هســتند. البته در چند ســال اخیر به لطف برخی 
 کسب وکارهای این حوزه، بخش آموزش شکل  گرفته و فرهنگ 
ســرمایه گذاری و معامالتی کاربــران باال رفته اســت. می توان 
گفت اگر این روال ادامه دار باشد، شاید بتوانیم شاهد اتفاقات 

خوبی باشیم. 
البته مــن فکر می کنــم دانــش ســرمایه گذاری بایــد از مقاطع 
پایین تر یعنــی دوره متوســطه شــروع شــود. عــدم وجــود این 
آموزش ها باعث می شــود وقتــی پدیده ای نوظهور وارد کشــور 

می شود، مردم متحمل ضرر شوند. 

  مزیت های این حوزه برای کاربران چیست؟
صددرصد در این حوزه سودهای زیادی وجود دارد. همان طور 
که اشاره کردم دانش سرمایه گذاری نقش مهمی در این حوزه 
بــازی می کنــد و بایــد روی فرهنگ ســرمایه گذاری بیشــتر کار 
کنیم و در مورد چگونگی سرمایه گذاری و محافظت دارایی در 
رســانه های داخلــی اطالع رســانی 
شــود. به صورت کلــی ســود در این 
بازار بسیار زیاد است، اما به دانش 
نیاز دارد. دانش هم یک شبه خلق 
نمی شــود. کاربــران بایــد بــا دانش 
کافی بــه این فضــا وارد شــوند و در 
مورد بخش هــای مختلــف آگاهی 
کسب کنند. البته برای رسیدن به 
جایگاه مورد نظر به زمان نیاز داریم.

گسترده تر شدن آموزش در مرحله 
اول بــه قانون گذاری این حــوزه نیاز 
دارد. مثــل ســایر بازارهــا از جملــه 
بــورس، هــم فرهنگ ســازی و هــم 
آمــوزش بایــد از ســمت حاکمیت 

باشد. 

  بــه نظــر شــما نقــش 
رگوالتــور در تنظیم گری این فضا چیســت و کدام نهاد 

می تواند این نقش را بهتر ایفا کند؟
رگوالتوری کردن این فضا به رشــد دانش ســرمایه گذاری مردم 
کمک می کند و نقش بســزایی در کاهش مخاطــرات آن دارد. 
اگر این بخش به سمت زیرزمینی شــدن برود، از شفافیت آن 
کاسته می شود و امکان پرداخت مالیات وجود نخواهد داشت. 
در آینده می توان حتی از معامالت کاربران هم مالیات دریافت 
کرد. البته این کار باید با یک ساختار قابل قبول انجام شود تا 

برای دولت و حاکمیت هم درآمد خوبی به ارمغان بیاورد.
فراتر از این مــوارد من فکــر می کنم مهم تریــن بخش هایی که 
می توانند با هم برای قانون گــذاری این حوزه به توافق برســند، 
بخش های امنیت اقتصادی کشــور، مجلس، بانک مرکزی و 
وزارت اقتصاد هستند. می توان گفت اکثر بخش ها باید در این 
حوزه درگیر شوند. به عالوه فکر می کنم نقش بخش خصوصی 
شاید ۵۰  درصد باشد، چون می تواند مشاور خوبی در این زمینه 
باشد و با حضور در روند تصمیم گیری، تصمیمات همه جانبه تر 
خواهد بود. تصمیمات یک جانبه نه تنها به پیشرفت این حوزه 
کمکی نمی کنند، بلکــه در طوالنی مدت نتایج ناگــواری در پی 

خواهد داشت. 

  پیش بینــی شــما از آینــده بــازار از نظــر 
 کسب وکاری چیست؟  کسب وکارها در سال های آینده 
چگونــه خواهنــد بود؟ چــه  کســب وکارهایی بــه وجود 
می آیند؟ در حوزه صرافی ها چه تغییر آرایشی خواهیم 

داشت؟
در حال حاضر بیشــتر  کســب وکارها در حوزه تبادل هستند. 
پیش بینی من این است که در آینده از این فضا فاصله می گیریم 
و شاهد رشد پروژه های بالکچینی خواهیم بود. در همه حوزه ها 
پروژه هایی بــه وجود خواهد آمــد که در جهــت تمرکززدایی به 
کمک حاکمیت خواهند آمــد. تمرکززدایــی می تواند تأثیرات 
بســیار مؤثری بــرای حاکمیت داشــته باشــد و ارتباط مــردم با 
حاکمیت را بیشتر کند. در حال حاضر شاهد حرکت کشورهای 
توسعه یافته به سمت غیرمتمرکز کردن همه حوزه ها هستیم. 
فکر می کنم در ســال های آینده به ســمت به پروژه هایی نظیر 
کیف پول، پرداخت با کریپتو، وام دهی، بیمه، رأی گیری و ایجاد 
ســازمان های خودگردان غیرمتمرکز یا دائو برویم. البته اکنون 
به دلیل قوانینی که طی یکی، دو سال گذشته نوشته شده اند، 
خیلی در ایــن فضــا نمی توانیــم کار کنیــم و بــه تجدیدنظر در 

تنظیمات برای حاکمیت است. 

  بــه نظــر شــما کــدام  کســب وکارها ظرفیت 
بیشــتری بــرای ادغــام بــا بالکچیــن دارنــد؟ و در آینده 
نزدیک شاهد ادغام چه نوع  کسب وکارهایی با بالکچین 

خواهیم بود؟
در حوزه هــای مختلــف می تــوان اســتفاده های بســیاری از 
بالکچین کرد. در سرویس های پرداخت قرار است از بالکچین 
استفاده هایی شود. فکر می کنم صنعت بیمه و وام دهی زودتر با 
بالکچین ادغام شوند. در بحث لجستیک هم می تواند اتفاقات 
خوبی بیفتد. در کل فکر می کنم طی چند سال آینده بخش های 

زیادی از این موارد در کشور فعال شوند. 

  پیش بینی شما از روند قیمتی بازار چیست؟ 
توصیه شــما به کاربران در کوتاه مدت طی ســال 2۰22 
چیست؟ به نظر شما در سال 2۰22 بازار به چه سمتی 

می رود؟ 
به نظر من روند بازار در سال ۲۰۲۲ خنثی خواهد بود و قیمت 
بیت کوین بین بازه ۱۵ تــا 3۰ هزار دالر تغییر می کند. طی چند 
ماه آینده روند بازار به تصمیمات بانک های مرکزی کشورهای 
توسعه یافته بستگی خواهد داشت. فعالً نمی توان خیلی در 
مورد آن صحبت کرد. ما طی چند ماه اخیر به یک بازار نزولی 
یا زمستانی وارد شده ایم و فکر می کنم تا پایان سال ۲۰۲۲ روند 
صعودی قابل قبولی داشته باشیم. توصیه من به کاربران این 
است با پولی سرمایه گذاری کنند که ازدست رفتن آن صدمه ای 
بــه آنهــا وارد نکنــد. از طرفــی ســعی کننــد در فواصــل زمانــی 
مشــخص و در زمان ریزش بازار  روی کوین های شناخته شــده 
سرمایه گذاری کنند. همچنین سرمایه گذاری آنها برای بازه ای 

حداقل دو ساله باشد. 

  نظر شــما راجع به شکل گیری اکوسیستم 
کســب وکاری در حــوزه رمزارز چیســت و شــکل گیری 
چنین اکوسیستمی چقدر می تواند به تعامل با رگوالتور 
یا حاکمیت کمک کند و قدرت چانه زنی را افزایش دهد؟
مطمئناً شــکل گیری یک اکوسیســتم قوی خیلی می تواند به 
قانون گــذاری این حوزه کمــک کند. امــا در حال حاضر شــاهد 
همکاری عملی بین اعضا نیستیم که این امر در طوالنی مدت 
نتیجه مثبتی ندارد. آینده این  حوزه کسب وکاری مبهم است. در 
حال حاضر از هر یک از دستگاه ها و بخش های حاکمیتی یک 
 صدای متفاوت شنیده می شود. البته این بخشی از روند رشد 
یک  کسب وکار نوپا در کشور است و قبالً هم شاهد این مسائل 
در بخش های دیگر بوده ایــم. باید برای یک هــدف واحد یعنی 
رگوله کردن این فضا تالش کنیم. نباید دنبال حذف رقبا یا ایجاد 
مشکل برای آنها باشیم. این از نظر حرفه ای درست نیست و در 
طوالنی مدت نتیجه خوبی نــدارد و فقط نظرات تصمیم گیران 

حاکمیتی را نسبت به این فضا خاکستری تر می کنیم. 

بنیان گذار  
اوکی اکسچنج می گوید 
برنامه شان برای سال 
آینده این است که 
از لحاظ زیرساختی 
خودکفا شوند و به 

جایی وابسته نباشند 
و تمام خدمات مورد 
نیازشان را خودشان 

ارائه دهند 
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فناوری
T E C H N O L O G Y

ظهور سازمان های خودگردان غیرمتمرکز در زیست فناوری

و حاال علم غیرمتمرکز!

I N T E R V I E W
NEWSخبر

وایت پیپر جعلی
مدیرعامل بالکچین تیتانیوم که 
۲۱ میلیــون دالر در عرضــه عمومی توکن، 
جذب کــرده بــود، به دلیل ادعاهــای دروغ 
در وایت پیپر این پــروژه در دادگاه محکوم 

شده است.

 سرمایه گذاری بارکلیز
بانک بارکلیز انگلستان در آخرین 
دور جذب سرمایه صندوق سرمایه گذاری 
حضانتی اکوپر سرمایه گذاری کرده است. 
ارزش این صندوق در پی ریزش بازار کریپتو 

از سه به دو میلیارد دالر رسیده است.

300 میلیون دالر دیگر
گزارش ها نشان می دهد با وجود 
بازار خرســی، طی یک هفته 3۰۰ میلیون 
دالر ســرمایه وارد ایــن بــازار شــده اســت. 
کارشناسان می گویند فقط پروژه هایی که 

نقدینگی دارند، زنده خواهند ماند.

جذب سرمایه اپتوس
اکس متــا ۱۵۰ میلیــون دالر بــرای 
توســعه آزمایشــگاه اپتوس خود ســرمایه 
گرفته است؛ پروژه ای برای باال بردن سرعت 
تراکنش های رمزارزی که توسط بنیان گذاران 

پروژه تعطیل شده دیم راه افتاده است.

علم غیرمتمرکز )DeSci( یک جنبش نوظهور است که 
موجب شده اجتماعاتی با محوریت محققان و بیماران 
شکل بگیرد که ســاختار ارتباطی شــان نوعی از فرایند و 
رویکرد منبع بــاز )open-source( اســت؛ یعنی اصول 
و ارزش هــای آنها در دســترس عمــوم اســت و  به صورت 
شــفاف و مشــارکتی قابلیــت تغییــر دارد. شــکل گیری 
چنین اجتماعاتی در حال تغییر دادن چشم انداز حوزه 

زیست دارو )biopharma( است. 

 شکستن قانون اروم
ما با قانون مور )Moore’s Law( آشنا هستیم. این قانون 
را »گوردون مور« )Gordon Moore( که از بنیان گذاران 
شــرکت اینتل اســت، در ســال ۱۹۶۵ ارائه داد. طبق این 
قانون، روی یک تراشــه که مســاحت ثابتی دارد، تعداد 
ترانزیستورها هر دو سال یک  بار تقریباً دوبرابر می شود. 
این قانون رشــد نمایی قدرت محاســباتی رایانــه ای را در 

طول زمان به ما نشان می دهد.
قانــون اروم منطقــی معکــوس بــا قانــون مــور دارد. طبق 

این قانون کشــف دارو در طول زمان آهســته تر و گران تر 
می شــود و این با وجود پیشــرفتی اســت کــه در فناوری 
اتفــاق می افتــد. بــا وجــود آنکــه پیشــرفت هایی ماننــد 
غربالگری با توان عملیاتی باال، شیمی ترکیبی و طراحی 
محاســباتی دارو موجــب شــده اند کــه ســرعت نــوآوری 
بیشتر شود، فرایند توسعه دارو با مشکالت سیستمی 
و ســازمانی دیگری روبه رو شده است؛ مشــکالتی نظیر 
افزایــش نظــارت، فقــدان فناوری هایــی کــه به صــورت 
منبع باز به اشتراک گذاشته شوند، تخصیص نادرست 
سرمایه به متصدیانی که از ورود داروهای جدید به بازار 
جلوگیری می کنند و در نتیجه دسترسی بیماران به این 

داروها را با مانع مواجه می کنند.
علت این وضعیت نبود هماهنگی میان سرمایه و منابع 
است؛ علت دیگر وجود مدل های فکری درباره مالکیت 
انحصــاری اســت کــه در حــوزه داروســازی و بیوفنــاوری 
فراگیر اســت. این مدل ها مانع از به اشــتراک گذاشــتن 
اطالعــات و همــکاری می شــوند، رونــد تولیــد داده هــا را 
مختل می کنند و دستاوردها و نتایج تجربی درهم ریخته 

و متعارضی را به بار می آورند. 

  فناوری های غیرمتمرکز و صنعت دارو
فناوری های جدید آزمایشگاهی به تنهایی نتوانسته اند 
توســعه دارو را کارآمدتــر کنند؛ بــه همین دلیــل، به نظر 
می رســد پیشــرفت های جدیــد در فنــاوری  شــبکه ای و 
شــیوه های هماهنگــی ســاختاری می تواننــد روش هــای 
جدیدی را برای بهبود همکاری، بهره گیری از استعدادها 
و تخصیــص ســرمایه ابــداع کننــد و از ایــن طریــق روند 

یادشده را معکوس سازند.
بیوفنــاوری و داروســازی در ســال های گذشــته در 
انحصــار شــرکت ها و ســازمان های بــزرگ بــوده اســت. 
ایــن شــرکت ها انگیــزه ای بــرای انجــام کار بــه روش های 
بــاز و مشــارکتی ندارنــد. بــه عبــارت دیگــر داروســازی، 
فرهنــگ »منبع بســته« )closed source( دارد، امــا 
روند تمرکززدایی در حال از بین بردن نهادهای متمرکزی 
اســت که قدرت را در انحصــار خود گرفته انــد؛ این روند 
ســاختار را به ســوی شــبکه هایی پیش می برد که در آن 
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فناوری
T E C H N O L O G Y

رونمایی از کتاب جدید انتشارات راه پرداخت 
در غرفه رمزینکس نمایشگاه فاینکس

دیفای و آینده فایننس

NEWSخبر

 مراســم رونمایی از کتاب دیفــای و آینده 
فایننس در غرفه صرافــی رمزینکس در 
نمایشــگاه بورس، بانک بیمــه برگزار شــد. در این 
مراســم حســین اســالمی، رئیــس هیئت مدیــره 
سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران؛ جعفر نعناکار، 
مدیرعامــل باران تلــکام؛ ســیدعلیرضا رادمنش، 
بنیان گــذار صرافــی رمزینکــس و رضــا قربانــی، 
مؤســس کارخانــه نــوآوری رســانه راه کار حضــور 

داشتند.

 کتاب دیفای و آینده فایننس؛ جدیدترین 
کتاب انتشــارات راه پرداخت است که با 
حمایت صرافی رمزینکس منتشر شده است. این 
کتاب شامل هشت فصل است که توسط »کمپبل 
هــاروی«، اقتصــاددان آمریکایــی؛ »آشــوین 
راماچانــدران«، متخصــص ارزهــای دیجیتــال و 
»جوئی سانتورو«، بنیان گذار پروتوکل فای، نوشته 
و توســط احــد درفشــی ترجمــه شــده اســت. 
نویســندگان در ایــن کتــاب چشــم انداز فایننس 
کنونی را در حال فروپاشــی توصیف می کنند و با 
نگاهــی واقع گرایانه به بیان کارکردهــای دیفای در 
فایننــس می پردازنــد؛ یعنــی عــالوه بــر مزایــای 
نویدبخــش ایــن فنــاوری از مخاطــرات آن هــم 
می گوینــد. مخاطبان این کتاب بــا مبتکرانه ترین 
پروتکل هــا در ایــن حــوزه از جملــه یونی ســوآپ و 
کامپاند آشنا می شــوند و درمی یابند با اتخاذ چه 
رویکرد و راهکاری می توان از میزان مخاطره آمیزی 

این فناوری کاست.

 رادمنــش در بخــش یادداشــت حامــی 
کتاب دیفای داستان شکل گیری رمزارزها 
را بازگو کرده است: »بیت کوین سال ۲۰۰8 با آرمان 
آزادی و رهایی بشر از تسلط نهادهای قدرتمند و 
حکومت ها بر مبــادالت مالی اختراع شــد؛ اتفاق 
انقالب گونه ای کــه حدود ۱۴ ســال از آن می گذرد. 
شاید کمتر کسی تصوری از میزان نفوذ و پیشرفت 
فنــاوری بالکچیــن در دنیا داشــت؛ پیشــرفتی که 
متوقــف نشــد و احتمــاالً هــم نخواهــد شــد و در 
آینده ای نه چندان دور دستاوردهای آن در زندگی 

روزمره افراد قابل لمس خواهد بود.« 

او در ادامــه در خصــوص حمایــت از چــاپ کتاب 
دیفای گفته اســت: »در اختیار قرار دادن آخرین 
مطالــب و کتاب هــای چاپ شــده در ایــن حــوزه 
بــه هموطنــان عزیــز را رســالتی جــدی بــرای خود 

می دانیم.«

 رضا قربانی نیز در بخش یادداشت ناشر 
عنوان کرده که دیفای قرار است مسائل 
واقعی را حل کند: »دنیای دیفای ابعاد گوناگونی 
دارد که شناخت آنها به ما کمک می کند بتوانیم از 
این ســاختارها به بهترین شکل اســتفاده کنیم. 
نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشیم، این 
اســت که دیفای قرار است مســائل واقعی را حل 
کنــد. در نهایت بــه دســتاوردهایی می رســیم که 
مــواردی ماننــد تأمیــن مالــی، صرافی هــای رمزارز 
توزیع شده، مشــتقات و توکنیزاسیون بخشی از 
این دستاوردها هستند. این دنیا همه اش زیبایی 

و دستاوردهای جذاب نیست.« 

 او در بخــش دیگــری از یادداشــت 
دنیــا  ایــن  کــه  کــرده  خاطرنشــان 
ریسک های خودش را دارد: »در این کتاب هشت 
ریسک مهم بررسی شده و از نظر من شاید این 
بخش مهم ترین بخش کتاب باشــد؛ در نهایت 
ایــن ریســک ها مهم تریــن مــواردی هســتند که 
کسب وکارهای حوزه دیفای برای آنها باید برنامه 
روشن داشته باشند. آنچه در بحث های گوناگون 
ممکــن اســت مــورد غفلــت بگیــرد، همیــن 
ریسک ها هستند. هشت ریسکی که در کتاب 
بــه آنهــا اشــاره شــده، مقدمه ای اســت کــه برای 
رگوالتــوری مطلــوب باید به آنهــا توجه کــرد. این 
ریسک ها اگر مورد توجه جدی قرار نگیرد و برای 
آنها راهکار مناســب نداشــته باشــیم، به بحران 
تبدیل می شوند. کتاب »دیفای و آینده فایننس« 
از انتشــارات معتبر وایلی کتابی قابل  تأمل برای 

مسائل امروز ماست.« 

 از نگاه قربانی اهمیت این کتــاب در این 
است که با زبانی دقیق و فنی مسائل مهم 

حوزه دیفای را توضیح می دهد.

همــکاران در یــک سلســله مراتب افقــی بــا یکدیگــر کار 
می کنند.

پیش رقابتــی  منابــع  غیرمتمرکــز  اجتماعــات   در 
)pre-competitive( بــه اشــتراک گذاشــته می شــود 
تــا دســتیابی به یــک هــدف مشــترک ممکن شــود. این 
اجتماعات فرهنگ منبع باز را میان اعضای خود ترویج 
می کننــد و آنهــا را تشــویق می کننــد کــه بــا اســتفاده از 

مکانیسم های مبتنی بر توکن همکاری کنند. 
شــبکه  های غیرمتمرکــز محیطــی را فراهــم می کنند که 
در آن داده ها به شــیوه بهتری با هم تطبیق داده  شــوند، 
نقــاط ضعــف کاهــش پیــدا  کنــد و توزیــع منابــع بهینه 
شود. وجود این شبکه ها در زمینه بیوفناوری به معنای 
ایجــاد ســاختارهای ســازمانی جدیــدی اســت کــه ورود 
به آنهــا موانع کمتــری دارد )بــرای مثــال ورود بــه برنامه 
دیســکورد(، ماهیــت مشــارکتی دارنــد، به همــه انگیزه 
موفقیت می دهند و می توانند ســرمایه و کار همه اعضا 
را با هــم هماهنــگ کنند )حتی عمــوم مــردم و بیماران(. 
ایــن ویژگی هــا در چهارچــوب ســازمان های خودگــردان 

غیرمتمرکز )DAOs( در حال محقق شدن هستند.

  علم غیرمتمرکز و دائوها
ســازمان های خودگردان غیرمتمرکــز نهادهای جدیدی 
هســتند که بــر قراردادهای هوشــمند اتــکا دارنــد و این 
امــکان را فراهم می کنند که ســرمایه، اســتعداد و هوش 
جمعــی در مقیــاس فراگیری کــه تاکنون نظیــر آن وجود 
نداشــته، هماهنگ شــوند. اخیراً جنبــش نوظهور علم 
غیرمتمرکــز )DeSci( نیــز بــا اســتفاده از ســازمان های 
خودگــردان غیرمتمرکز شــیوه های هماهنگــی را در علم 
و بیوفنــاوری تغییر داده اســت. بــرای نمونــه می توان به 
 )VitaDAO( »سازمان خودگردان غیرمتمرکز »ویتادائو
 )Molecule( اشــاره کرد که متعلق به شــرکت مولکــول
اســت. شــرکت مولکــول در فضــای ایــن جنبــش نقش 
تأمین کننده زیرســاخت های اصلی را بر عهــده گرفته و 

روزبه روز اهمیت بیشتری پیدا می کند.
باید توجه داشت که مسائلی چون شیوه تأمین بودجه، 
مدل هــای هماهنگــی و همــکاری و ســایر مشــکالت 
سیســتمی بــر کار و فعالیــت بنیان گــذاران جــوان و 
دانشــگاهیان در زمینه بیوفناوری تأثیر منفی گذاشــته 

اســت؛ بــرای مثــال مؤسســه  
 )NIH( ملی سالمت در آمریکا
تنها دو درصــد از بودجه خود 
را بــه محققــان زیر 3۶ ســال و 
۹8 درصد را به محققان باالی 
3۶ ســال اختصاص می دهد. 
بــه همین دلیــل جنبــش علم 
غیرمتمرکــز فضایــی را فراهــم 
آورده که محققــان کارآفرین و 
متفکران پیشــرویی کــه از این 
وضعیــت ناامیــد شــده اند، 
دســت بــه نوآوری هایــی در 

زمینه بیوفناوری بزنند. 
اکنــون باید دید ســازمان خودگــردان غیرمتمرکــز دقیقاً 
چیست، چرا اهمیت دارد و چگونه می تواند بیوفناوری 

را تغییر دهد؟

  دائوها در بیوفناوری
نقطه شروع یک سازمان خودگردان غیرمتمرکز در زمینه 
بیوفنــاوری، داشــتن یــک چشــم انداز و یــک مأموریــت 
روشن است، یعنی باید به این سؤال پاسخ بدهد که این 
چهارچوب ســازمانی جدید و باز قرار است چه چیزی را 
میسر کند؟ پاسخ این است که سازمان های خودگردان 
غیرمتمرکــز می تواننــد اســتعدادها را هماهنــگ کنند؛ 
تأمیــن غیرمتمرکــز بودجــه و مدیریــت غیرمتمرکــز را 
ممکن کنند و روش های اســتانداردی را برای جمع آوری 

و تولیــد داده ابــداع کننــد. ایــن ســازمان ها می تواننــد 
خیریه یا انتفاعی باشــند. نوآوری اصلی این سازمان ها 
این اســت که موانع ورود را بردارنــد و به عنوان میانجی، 

تصمیم گیری توسط اجتماعات بزرگ را میسر سازند.
یکــی از ویژگی هــای مشــترک ســازمان های خودگــردان 
غیرمتمرکــز در زمینه بیوفناوری این اســت که همه آنها 
به مشــکلی می پردازند کــه به دلیل نبود مکانیســم های 
تشویقی برای همکاری های گسترده در حوزه بیوفناوری، 
تاکنــون حل نشــده باقی مانــده اســت. بــرای درک بهتر 
این موضــوع می تــوان بــه ویتادائــو به عنوان یــک نمونه 

پرداخت. 
ویتادائــو یک صنــدوق ســرمایه گذاری خطرپذیر اســت 
و بــه تأمین مالــی پروژه هــای بیوفنــاوری کمــک می کند. 
تصمیمات اعضای ویتادائــو از طریــق رأی دادن با توکن 
ویتا )$VITA( انجام می شود. این تصمیم گیری ماهیت 
عمومــی دارد و هرکســی می تواند به این شــرکت ملحق 
شــود. شــرکت مولکــول از تأســیس ویتادائو ســه هدف 

اصلی داشته است:
 فراهم کردن ایــن امکان کــه محققان و عمــوم مردم در 
این نقطه در وب 3 گرد هــم آیند و در تحقیقات و تأمین 

مالی آنها مشارکت کنند.
 تأمین ســرمایه مورد نیاز بــرای تحقیقات پیشــرفته و 
تأثیرگذار دانشگاهی و کمک به اینکه این تحقیقات در 

نهایت به تولید داروهای مؤثری منجر شوند.
 ایجاد یــک ســازمان پایدار کــه تابــع اقدامــات تجاری 
شرکت مولکول است و با عواید این اقدامات مکانیسم 
بلندمدتی از تأمین ســرمایه را برای علــم فراهم می کند. 
ایــن اصــل مســتلزم آن اســت کــه ویتادائــو بتوانــد در 
اقدامات خود برای تأمین مالی پروژه ها ارزش پولی کسب 
کند. بدین منظور ویتادائو مالکیت معنوی پروژه هایی را 
که تأمین مالی می کند، در اختیار می گیرد و این کار را در 
چهارچوب توکن های غیرقابل معاوضه شرکت مولکول 
)IP-NFTs( انجام می دهــد. در واقع برای نخســتین بار 
اســت که ارزش پروژه  ها بــه اجتماع بــزرگ و غیرمتمرکز 

محققان و بیماران تعلق پیدا می کند.

  اولین دائوی زیست فناوری
ویتادائو اولین طرح از یک سازمان خودگردان غیرمتمرکز 
در حــوزه بیوفنــاوری اســت. 
از  مولکــول  شــرکت  هــدف 
ایجــاد  ویتادائــو  تأســیس 
چهارچوبــی بوده که هرکســی 
بتوانــد بر اســاس آن ســازمان 
خودگــردان غیرمتمرکــز خــود 
در بیوفنــاوری را بســازد و آن 
را عملیاتــی کنــد. بــه همیــن 
مولکــول  شــرکت  دلیــل 
به دنبال همــکاری با محققان 
باانگیزه، بیمــاران، کارآفرینان 
و افراد آینده نگری است که به 
فعالیــت در زمینــه بیوفناوری 
در وب 3 عالقه منــد هســتند. از نظــر شــرکت مولکــول 
چنیــن ســاختاری در ایجــاد اجتماعاتــی کــه بیمــاران و 
محققــان در آنهــا محوریــت داشــته باشــند، اهمیــت 
زیادی دارد. برای مثال سازمان خودگردان غیرمتمرکزی 
را می تــوان تصور کــرد که محوریتــش تحقیقــات درباره 
آلزایمر، انواع سرطان یا دیابت باشد و کل فرایند توسعه 
دارو، از تأمین مالی تا صدور مجوز و پس از آن، بر اساس 
همکاری هــای تنگاتنــگ و بازخوردهــای میــان بیماران و 

محققان انجام شود.
در چنیــن ســاختاری کــه ســازمان های خودگــردان 
غیرمتمرکــز در کنــار هــم قــرار گیرنــد، یک اکوسیســتم 
مشارکتی، باز و فراگیر ایجاد می شود که قابلیت نفوذ در 

رویکردهای انحصارطلبانه و تغییر آنها را دارد.

 جنبش نوظهور علم 
غیرمتمرکز )DeSci( با 
استفاده از سازمان های 
خودگردان غیرمتمرکز 
شیوه های هماهنگی 
را در علم و بیوفناوری 

تغییر داده است
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شیرزاد
 کیست؟

از کاخ سفید تا کوین بیس؛ پروفایلی از یک 
البی گر قدر حوزه رگوالتوری رمزارزها

گزارش گری اسکل می گوید طی پنج یا شش ماه آینده روند بازار 
همچنان نزولی یا خنثی خواهد بود

بازار خرسی تا هشت ماه دیگر ادامه خواهد داشت

REPORTگزارش

 با اینکه بازار ارزهای دیجیتال در هفته 
گذشته وضعیت بهتری داشته اند، اما 
مدیر دارایی دیجیتال گری اسکل اینوستمنت 
تخمین می زند که بازار تا هشت ماه دیگر سیر 
نزولــی خواهــد داشــت. »مــت ماکســیمو« و 
»مایکل ژائو«، محققان گری اسکل در گزارشی 
که در ۱8 جوالی منتشر شد، نوشتند که ارزهای 
دیجیتــال هــم دقیقــاً ماننــد بازارهــای ســنتی 
اقتصــادی و مالــی، چرخه های متغیــری دارند. 
آنهــا شــرایط فعلــی صنعــت کریپتــو را بــا 
چرخه های قبلی در بازار نزولی مقایسه کرده اند 
و به این نتیجه رســیده اند که شــاید تا ۲۵۰ روز 
آینــده شــاهد افزایــش چشــم گیری در قیمــت 

ارزهای دیجیتال باشیم. 

 ماکســیمو و ژائــو گفته انــد کــه چرخه 
اخیــر در بــازار نزولــی از ۱3 ژوئــن آغــاز 
شده، یعنی زمانی که قیمت واقعی بیت کوین به 
زیر قیمت بازار رسید. قیمت واقعی بیت کوین 
با مجمــوع ارزش بیت کوین هــا در زمان خرید و 
تقسیم آن بر بیت کوین های در گردش به دست 
می آید. آنها افزودند که بیت کوین احتماالً پنج 
تا شــش ماه دیگر شــاهد ســیر نزولی یا خنثی 
خواهد بود. این محققان خاطرنشان کردند که 
چرخه های بازار کریپتو )از سقف تا کف( حدود 
چهار سال طول می کشد. از آغاز چرخه فعلی 
در ســال ۲۰۲۰ تا ۱۲ جــوالی ۲۰۲۲ حــدود ۱۱۹8 

روز می گذرد.
 

 به گفته ماکسیمو و ژائو، در مقایسه با 
چرخه هــای قبلــی، بیت کویــن ایــن بار 
طوالنی ترین زمان )۹۵۲ روز( را برای رســیدن به 
اوج خــود طی کــرد. این امــر نشــان می دهد که 
صعود بعدی به رکوردهای باالتر زمان بیشتری 

خواهد برد.در گزارش آنها آمده اســت: به نظر 
می رســد در چرخــه ۲۰۲۰ دوره اوج نســبتاً 
طوالنی تر بوده است. بر خالف چرخه فعلی در 
چرخه های قبلی صعــود و نزول شــدیدتر بوده 
است. این ممکن است به دلیل به بلوغ رسیدن 

در بازار کریپتو باشد.

 گری اســکل اعالم کرده که هزینه های 
دولت در مواجهه با همه گیری ویروس 
کرونا، ســرمایه گذاران را ترغیب کرد تا از طریق 
قرض گرفتن، ســرمایه خــود را افزایــش دهند و 
بتوانند تجــارت کنند، امــا پــس از افزایش نرخ 
بهره توســط فدرال رزرو موضع ســرمایه گذاران 

برای مبارزه با تورم تغییر کرد.

 این گزارش ســقوط اســتیبل کوین ترا، 
تأخیر در ادغام اتریوم و عدم شفافیت 
در ارائه دهنــدگان وام متمرکــز و صندوق هــای 
تأمینــی را از دالیــل تشــدید وضعیــت بــازار و 
افزایش فروش دانست. با این  وجود گری اسکل 
معتقد اســت که هر چرخه در بــازار، این طبقه 
دارایــی را قوی تــر می کنــد. ماکســیمو و ژائــو 
نوشــتند: قیمــت دارایی هــای دیجیتــال تنهــا 
بخشــی از ایــن اکوسیســتم گســترده اســت و 

نشان از توسعه صنعت کریپتو دارد.

 با اینکه قیمت بیت کوین در مقایسه با 
دارایی هــای ســنتی نوســان بیشــتری 
داشته است، اما شــبکه زیربنایی آن همچنان 
به کار خود ادامه می دهــد. ارزش بیت کوین در 
زمان ریزش در ســال جاری به ۱8 هــزار دالر هم 
رسید و اگر به قیمت آن در ریزش سال ۲۰۲۱ )۱3 
هزار دالر( نگاه کنیم، متوجه افزایش قیمتی آن 

خواهیم شد.
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فریار شیرزاد متولد ۱۹۶۵ میالدی در لندن است. پدر و مادر 
وی ایرانی هستند و خود او اکنون از چهره های شناخته شده 
بازار رمزارزها. فریار دارای مدرک کارشناسی سرمایه گذاری از 
دانشگاه مریلند، کارشناسی ارشد سیاست گذاری عمومی 
از دانشکده جان اف کندی دانشگاه هاروارد و مدرک حقوق از 

دانشکده حقوق دانشگاه ویرجینیاست.
شــیرزاد به مــدت ســه ســال )از مــارس ۲۰۰3 تا 
آگوست ۲۰۰۶( در شورای امنیت ملی کاخ سفید 
کار کرده است. او در این مدت در ابتدا به عنوان 
مشــاور ویژه رئیس جمهور برای امــور اقتصادی 
و ســپس به عنوان معاون مشاور رئیس جمهور 
و معــاون مشــاور امنیــت ملــی در امــور اقتصاد 
بین الملــل مشــغول بــه فعالیــت بــوده اســت. 
شــیرزاد همچنین به عنــوان نماینده شــخصی 
رئیس جمهــور آن زمــان یعنــی جــرج بــوش در 
شــورای نمایندگان شــخصی گروه G8 شــرکت 

کرده است. 
شــیرزاد در آگوســت ۲۰۰۶ به عنوان معاون و مدیر سیاست 
عمومی بین المللی به هلدینگ بزرگ گلدمن ساکس پیوست. 
او مسئول هماهنگی تالش های شرکت در رابطه با موضوعات 
سیاست عمومی بین المللی و همچنین مشاوره به همکاران و 
مشتریان در زمینه سیاست های بین المللی و امور نظارتی بود. 

در واقع کار اصلی او تنظیم گری 
و تسهیل سیاســت گذاری های 
بیرونــی بــه نفــع ایــن مجموعــه 
بزرگ مالی بوده اســت. شــیرزاد 
تــا ســال ۲۰۲۱ در ایــن مؤسســه 
مشــغول به فعالیت بود و نقش 
مهمــی را در نظــارت بــر روابــط 
دولتــی و اســتراتژی سیاســت 
عمومی این شرکت خدمات مالی 
ایفا کرد. شیرزاد قبل از حضورش 
در کاخ سفید، دستیار وزیر امور 
واردات در وزارت بازرگانی ایاالت 
 متحده بوده و سازوکار دولتی در 
آمریکا را به خوبی می شناسد. او 

بخش عمده ای از قوانین بازرگانی ایاالت  متحده را در آن دوره، 
راهبری و تدویــن کــرده اســت. به عــالوه او در وزارت بازرگانی 
آمریکا مســئول مذاکره در مورد توافق نامه ها در بخش های 

مختلف صنعت در سراسر جهان بوده است. 
او در ابتدا کارش را با کارمندی در کمیته مالی سنای آمریکا در 
دوران ریاست »ویلیام راث« شروع کرد. آن  هم به دلیل اینکه 
در گذشــته و در واشنگتن دی ســی در شــرکت های حقوقی 
بزرگی چون اسکادن، آرپس، اسلیت، مهرن و فالم وکیل امور 
تنظیم گری و تجارت بین الملل بوده است. او عضو مادام العمر 
شورای روابط خارجی آمریکاست و در سال ۲۰۱۰ مدال افتخار 
جزیره الیــس را دریافت کــرد؛ مدالــی که نشــان می دهد در 
تجارت خارجی و در امور دولتی یک آدم کارکشته است. اما او 

در بزرگ ترین صرافی رمزارزی دنیا چه می کند؟

  قصه شیرزاد و کوین بیس
کوین بیــس یک پلتفــرم آنالین بــرای خرید، فــروش، انتقال 
و ذخیــره ارزهــای دیجیتــال اســت. کوین بیــس خدماتــی را 
به مشــتریان در بیش از ۱۰۰ کشــور در سراســر جهــان ارائه 
می دهد. این صرافی سیاست های جالبی دارد و همکاری با 
سیاســت گذاران در سراســر جهان را برای افزایش پتانسیل 
اقتصاد رمزنگاری ضروری می دانــد. به عالوه کوین بیس این 
نوع همکاری را به عنوان یک مزیت رقابتی برای کسب وکارش 

در نظر گرفته است.
در همین راســتا کوین بیس فریار شــیرزاد را در ماه می ۲۰۲۱ 
به عنــوان مدیــر ارشــد سیاســت گذاری بــه اســتخدام خود 
درآورد. بر اســاس اعالم کوین بیس در سال گذشته، شیرزاد 
قرار است با قانون گذاران، تنظیم کنندگان و سایر کارشناسان 
سیاســت گذاری در تعامل باشــد تا بــه رگوالتورهــای دولتی 

در درک پتانســیل کریپتو جهت ایجاد یک سیســتم مالی 
عادالنه تــر و در نتیجــه ایجاد شــغل، رشــد تولیــد ناخالص 
داخلی و بسط نوآوری کمک کند. نکته قابل  توجه این است 
که شــیرزاد درســت هنــگام افزایش نظــارت و ســخت گیری 
بــر ارزهــای دیجیتــال در آن زمــان بــه این شــرکت پیوســت. 
درســت یک هفتــه قبل از پیوســتن شــیرزاد به 
کوین بیــس رئیــس فــدرال رزرو اعــالم کــرده بود 
که ارزهــای دیجیتال برای ثبــات مالی خطرناک 
هستند. ظاهراً کوین بیس می خواست شیرزاد 
مشــعل دار تالش برای تنظیم گــری و رگوالتوری 
درســت صنعت ارزهــای دیجیتــال و البــی این 
شــرکت در نهادهــای رگوالتــور باشــد. در واقــع 
شیرزاد با استفاده از تجربیات خود در کاخ سفید 
و وزارت بازرگانی می توانــد به اهداف کوین بیس 

جامه عمل بپوشاند.

 اوراق بهــادار دیجیتــال را بــه رســمیت 
بشناسید!

کوین بیس اعتقاد دارد که بــازار دارایی های دیجیتال به طور 
مؤثر تنظیم نمی شود و درخواستی برای کمیسیون بورس و 
اوراق بهادار ارسال کرده تا اوراق بهادار دیجیتال را قانون گذاری 
کنند. شیرزاد در این راستا گفته که مقررات موجود مربوط به 
اوراق بهادار به دلیل رشد سریع 
صنعت کریپتو برای این صنعت 
کافی نیســتند و بــا آن مطابقت 

ندارند.
او دقیقاً در این باره گفته اســت: 
»بــا وجــود گذشــت ۱3 ســال از 
ظهــور بیت کویــن و میلیاردهــا 
دالر ســرمایه گذاری برای نوآوری 
ارزهــای دیجیتــال، هنــوز هــم 
بــازار اوراق بهــادار رمزنــگاری 
معنــاداری در ایــاالت  متحــده 
وجود نــدارد.« شــیرزاد با اشــاره 
به یک »مانع مهم« که می تواند 
به عقب ماندگی ایاالت  متحده 
در نــوآوری دارایی هــای دیجیتــال منجــر شــود، تأکیــد کرده 
است: »از ابتدا قرار نبوده که این دارایی ها قوانین مشترکی با 
اوراق بهادار داشته باشند. اصالً هدف از ایجاد این دارایی ها 
دوری جستن از این قوانین بوده اســت. منظورم از یک مانع 
مهم، قوانین اوراق بهادار اســت که نمی توان به سادگی آنها 
را بــرای دارایی های دیجیتال بــه کار گرفت. ایــن قوانین برای 
بدهی های توکنایز شده، سهام توکنایز شده و دنیای رمزنگاری 

کاربرد ندارند.«

 قوانین دهه ۳۰ دیگر کارایی ندارند!
شــیرزاد دارایی هــای رمزنگاری شــده را به دو دســته تقســیم 
می کند و می گوید که هر دو باید به طور مستقل مورد بررسی 
قرار گیرند. این دســته ها به زعــم او عبارت انــد از: دارایی های 
رمزنگاری که اوراق بهادار هستند و دارایی رمزنگاری شده که 
اوراق بهادار نیستند. او معتقد است هر کدام از این دسته ها 
به قوانین خاص خود نیاز دارند. او استدالل می کند که قوانین 
ایجادشده در سال ۱۹3۰ برای تعیین دارایی هایی که می توانند 
اوراق بهادار در نظر گرفته شوند، قابل انطباق و استفاده برای 
دارایی های رمزنگاری نیستند. مبنای آن قوانین، سیستم مالی 
سنتی و متمرکز بوده است. استفاده از یک استاندارد قدیمی 
برای کنتــرل دارایی های دیجیتال به ناکارآمــدی در مقررات و 
ایجاد موانعی در فناوری بالکچین منجر خواهد شد. در همین 
راستا کوین بیس از کمیسیون بورس و اوراق بهادار درخواست 
کــرده تا مقــررات مربوط به حمایــت از مصرف کننــده و نحوه 
متفاوت عملکرد کریپتو از اوراق بهادار مالی سنتی را بررسی 
کند. همچنین از رگوالتور خواسته که بر خالف اوراق بهادار در 
صرافی های سنتی، ارزهای رمزنگاری شده ۲۴ساعته و در 7 روز 

هفته )7×۲۴( معامله شوند.

نقدهای بایرون گیلیام یکی از دبیران بالک ورکز 
درباره  رویکردهای نهاد تنظیم گر آمریکا 

اگر بازار آزاد را دستکاری کنید
 بازار سیاه نصیب تان می شود

ANALYSISتحلیل

 وینســتون چرچیل معتقد اســت: »اگر 
یک بازار آزاد را خراب کنید، بازار سیاه به 
 وجــود آورده ایــد. اگر ۱۰ هــزار قانــون ایجــاد کنید، 
احترام به همه قوانین را از بین خواهید برد.«  یکی 
از جالب ترین تجربه های فعالیت ۲۰ساله فروش 
برای من، وقتی بود که آزمون حسابرسی ساالنه را 
دســتکاری کردم. این اتفــاق در زمان هــای قدیم تر 
می افتاد که اتصال اینترنت و آزمون های این چنینی 
هنوز برای بخش فروش تازگی داشت. برای همین 
دســتکاری این آزمــون موضــوع پیچیــده ای نبود. 
متوجه شدم اگر پرســش های آزمون را داخل یک 
فایــل ورد کپــی و بعد پیســت کنم، پاســخ ها برایم 

نمایش داده می شود. 

 هیچ پشیمانی نداشتم چون امتحاناتی 
بــود کــه از نظــرم مســتحق تقلــب بــود. 
محتواهای مربوط بــه آن هم برایمــان بی ربط بود؛ 
چراکه تنهــا هدفش ایــن بود کــه وقتی کســی کار 
احمقانــه ای می کنــد، مدیریــت بتوانــد بگویــد 
»می دانم به هم ریختید و حاال ببینید چقدر تالش 
خواهیم کرد«. انگار که بگوینــد »ما آنها را مجبور 
می کنیم ساعت ها آموزش بی معنا انجام دهند«. 

وقتی مردم را مجبور می  کنید به قوانین دلخواه تان 
پایبند باشند، احترام شان به آن قوانین را از دست 
خواهید داد و این طور می شــود که قدرتی از سوی 
شــما به آنها تحمیل می شــود. البته این مســئله 
عواقبی در بازار معامالت ندارد، اما مسئله زمان، در 
تنظیم این قوانین و مقررات اهمیت دارد. در حال 
حاضر به نظر می رسد که کمیسیون بورس و اوراق 
بهادار آمریکا )SEC( تمام تالش خود را می کند تا 
کل احترام صنعت کریپتو را از دست بدهد و این در 

نوع خود شگفت انگیز است. 

 شــورای بــورس آمریکا در تالش اســت تا 
کریپتــو را بــا فشــاری کــه وارد می کنــد، 
قانونمند کند. این کار به نظر خودسرانه می رسد. 
شاید بتوان به جای نوشتن مجموعه ای از قوانین 
را  ثبت شــده  شــکایت های  تمــام  جدیــد، 
تجزیه وتحلیــل کــرد تــا دریافــت که تســت هاوی 
)Howey Test( - آزمایشی که توسط دیوان عالی 
کشــور آمریکا بــرای تعیین صالحیــت معامالت 
خــاص ایجــاد شــده- بــا قدمــت 7۶ ســال، چطور 

اعمال می شود.

 خبر خوب اطالعات جدیدی است که به 
دســت آمــده اســت. در شــکایت هفته 
گذشــته کــه علیــه ســه کارمنــد کوین بیــس برای 
معامالت داخلی ثبت شده، شورای بورس آنها را 
زیر ســؤال برده که چرا هر ۹ توکن رمزگذاری شده 
که از سوی این کارمندان معامله شده، مربوط به 

توکن های امنیتی تســت هاوی است. خبر دیگر 
اینکه استدالل آنها آن قدر گسترده است که هر 
چیــزی می تواند شــبیه توکــن اوراق بهــادار تلقی 
شــود. البتــه شــاید درســت باشــد و هــر دارایــی 
دیجیتالــی خــارج از بیت کویــن و اتریــوم را بتوان 
توکن اوراق بهادار دانســت. باید دید از شــکایت 
اخیر شورای بورس چه درسی می گیریم.  »نیکیل 
واهی« و »آیشــان« دو نفر از آنهایی هســتند که 
شورای بورس علیه شان شــکایت کرده است. در 
همین رابطــه در ۲۰ اکتبــر ۲۰۲۱ نیکیــل پیامی با 
ایموجــی دالر بــه آیشــان فرســتاده اســت. بایــد 
مراقب باشــید که از همین ایموجی ها علیه شما 
در دادگاه استفاده می شود. در شکایت مربوط به 
شورای بورس، هر ۹ شرکت از افراد دعوت کرده اند 
با این شــرط ســرمایه گذاری کنند کــه تالش های 
بیشــتری بــرای رشــد ارزش سرمایه شــان انجــام 

دهند. 

 در همیــن میــان، خریــداران توکن هــای 
فلکســا و امپ، در یک شــرکت مشترک 
سرمایه گذاری کردند. فلکســا در این رابطه عنوان 
کرده که شــرکت کنندگان باعث ایجــاد امنیت در 
شبکه این توکن ها می شوند. سرمایه گذاران امپ 
هم، با تیم مدیریتی فلکسا منافع مشترکی دارند. 
فلکســا در ایــن رابطــه گفتــه کــه ۲۰ درصــد کل 
فلکس کوین برای تیم مؤسس رزرو شده است. این 
نکته هم قید شده که این گروه مسئولیت خود را در 
قبال جامعه فلکسا بسیار جدی می گیرد. این گروه 
در یک ویدئوی یوتیــوب هم گفته اســت: »ما این 
شــبکه را از پایــه بنا کــرده و یک شــبکه بــاز ایجاد 
کردیم.« کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا هم 
کلمه »ما« را کــه در پلتفرم های یوتیــوب، مدیوم و 
توییتر بیان شــده، مورد بررســی قرار خواهــد داد. 
»دریوا دکس« هم ادعا کرده که توکن دی دی ایکس 
یک توکن »حاکمیتــی« خواهد بــود. دریوا دکس 
یک فایل صوتی ضبط شده منتشر کرده که در آن 
مدیرعامــل و سرپرســت محصــول در مــورد 
برنامه های توسعه صحبت کرده اند که هیچ جدول 
زمانی مشخصی ندارد. تمام برنامه های توسعه ای 
که دریوا دکس شرح داده، به طور کامل به تالش های 
تیــم مدیریــت و نهادهای وابســته بســتگی دارد. 
شــورای بورس آمریــکا در اینجــا برخی اشــکاالت 
قانونــی را وارد می دانــد. برخــی چیزها واقعــاً با هر 
تعریف معقولی، اوراق بهادار هستند. با این حال، 
به کارگیری یک رویه قضایی 7۶ساله، آن هم برای 
برخــی توکن هــا راه درســتی بــرای تنظیم گــری 
دارایی های جدید نیست. شاید بتوان قبل از اینکه 
بــازار آزاد ارزهــای دیجیتال بــا نظارت به یــک بازار 
سیاه غیرقابل تنظیم تبدیل شود، عملکرد بهتری 

داشت. 

 قوانین ایجادشده 
در سال 1۹30 برای 

تعیین دارایی هایی که 
می توانند اوراق بهادار 
در نظر گرفته شوند، 

قابل انطباق و استفاده 
برای دارایی های 
رمزنگاری نیستند
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چهره ها
F I G U R E S

قدیمی تریــن  از  یکــی  والکــس  مجموعــه   
صرافی هــای صنعــت رمــزارز کشــور اســت کــه 
حدود چهــار ســال و نیــم قدمــت دارد. والکــس که یک 
صرافی رمزارز ۵۰ کوینی است، در چهاردهمین نمایشگاه 
بــورس، بانــک و بیمــه بــا محصــوالت و امکاناتــی جدید 
حضور پیدا کرد. به گفته احســان مهدی زاده، قائم مقام 
والکس، این نمایشــگاه یک نمایشگاه تخصصی است 
کــه بــرای شــرکت در آن بایــد محصوالت مــان را ارتقــا 

می دادیم.

 به گفته مهدی زاده، مخاطبان نمایشگاه بورس، 
بانک و بیمه افراد متخصص و آشنا به حوزه های 
اقتصادی و مالی هستند، یعنی اگر کار ما به  اندازه کافی 
کیفیت نداشــته باشــد، نمی توانیم در مقابــل مخاطب 
جایگاه خوبی داشته باشیم. وقتی  تصمیم می گیریم در 
یک نمایشگاه تخصصی با مخاطبان تخصصی شرکت 
کنیم، باید محصول و کسب وکار خود را از لحاظ کیفیت 
و سطح استاندارد ارتقا دهیم تا حرفی برای گفتن داشته 

باشیم و حضورمان معنادار باشد.
 او بــا بیــان اینکــه تمامــی بازارهــا و کوین هــای مرســوم و 
محبوب که در ســطح دنیــا مبادله می شــوند، در صرافی 
والکس وجــود دارنــد، ادامــه داد: »والکــس در بازارهای 
خود بیش از ۵۰ کویــن برای خریدوفــروش دارد. فیچرها 
و امکانــات مختلفی که پلتفــرم والکس ارائــه می دهد با 

پلتفرم های خارجی برابری می کند.«

 او با بیان اینکه از بهمن ســال گذشته امکانات 
زیادی را به والکس اضافه کرده ایم، توضیح داد: 
»اپلیکیشــن کاربــردی، ســود و ضــرر و هشــدار قیمــت 
نمونه ای از این امکانات است. همچنین APA والکس را 
تغییر داده ایم و موتور معامله )TRADE ENGINE( را نیز 
که قابلیت ثبــت تعداد زیادی ترید در ثانیــه دارد، ایجاد 

کرده ایم.«

 مهدی زاده با اشــاره به قابلیت حد ســود و ضرر 
گفــت: »دی مــاه از والکــس جدیــد در پلتفــرم 
 UI جدید بهره برداری و رونمایی کردیم. در پلتفرم جدید
و UX تغییر کرده، پلتفرم جدید بسیار زیباتر شده و کار با 
آن آسان تر است. قابلیت حد سود و ضرر را به این پلتفرم 
اضافــه کردیــم کــه در بازارهــای ریزشــی بســیار کاربردی 
اســت. وقتی این قابلیت را وارد بازار کردیم، هیچ کدام از 
صرافی های ایرانی آن را نداشتند. خوشحالیم که پس از 
ما همکاران و رقبایمان نیز به فکر اضافه کردن حد سود و 

ضرر افتادند.« 

 او تأکید کرد که مهم نیســت کاربــر از پلتفرم ما 
اســتفاده کند یــا نه، مهم این اســت کــه کاربر از 
امکانــات موجــود بهــره ببــرد؛ در ایــن شــرایط اســت که 

صنعت ما پویاتر می شود.
او با اشــاره به برنامه های آتی والکس ادامــه داد: »فیچر 
هشدار قیمت را برای آن دسته از کاربرانی که می خواهند 
قیمت هــا را بدانند و برنامه ریــزی کنند، طراحــی کردیم. 
در آینده نزدیک سرویس های اتومات تری نظیر این بات 
به مجموعه اضافه می شــود. تعداد کوین هــای ما قرار به 
۶۰ برســد و ۱۰ کوین طی یک یا دو ماه آینده به کوین های 
 OVER THE COUNTER قبلی اضافه شود. ســرویس
هم در حال اضافه شدن اســت. از طریق این سرویس تا 
سقف یکصد کوین را بدون مشکلی در تأمین، پشتیبانی 

خواهیم کرد.«

 او در بخــش دیگــری از صحبت هایــش بــه 
اپلیکیشن کاربردی والکس اشــاره کرد و گفت: 
»این اپلیکیشن که کاربری بسیار ساده ای دارد، در چهار 
یا پنج ماه گذشته بیش از ۲۰۰ هزار دانلود داشته است.« 
قائم مقام والکــس در پایان بیــان کرد که صرافــی، فرایند 
احراز هویت را که یکی از نقطه های ســخت برای کاربران 
بود، تســهیل کرده و در نتیجه آن در کمتر از ۱۲ ســاعت 
مراحل احراز هویت کاربران کامل می شود. والکس یک 
سطح ســاده تر هم برای کاربرانی که مراحل احراز هویت 
خود را کامل نکرده اند، طراحی کرده است. در این سطح 
حتی کاربران با فرایند احراز هویت ناتمام هم اجازه ترید 

و واریز مبلغ دارند.«

احسان مهدی زاده، قائم مقام والکس از آخرین محصوالت و امکانات این صرافی می گوید

والکس در فاینکس

NEWSخبر

سگ ها در پی بیت کوین!
»جیمز هوولز« که هشت سال 
پیــش یــک هارددیســک حاوی هشــت 
هزار بیت کوین را به سطل زباله انداخته، 
حاال می خواهد با کمک دو سگ رباتیک 

آن را پیدا کند!

 نه به سیاست!
دولت ایالت کالیفرنیای آمریکا 
اهدای کمک مالی به سیاســت مداران و 
کمپین های آنها از طریق رمزارز را ممنوع 

کرده است.

شکایت علیه میمون معروف
 یک شرکت حقوقی استارتاپ 
چهــار میلیــارد دالری »یــوگا لبــز« را که 
مالک باشــگاه کشــتی تفریحی میمون 
خسته است، متهم به دستکاری قیمت 
ان اف تی هایــش کــرده و آن را بــه دادگاه 

کشانده است.

شکایت بایننس از بلومبرگ
بایننس به دلیل چاپ مقاله ای 
که در آن بیشتر به گرفتاری های حقوقی 
و سوءاســتفاده های احتمالــی در ایــن 
صرافی اشاره شده، از کمپانی رسانه ای 

بلومبرگ شکایت کرده است.

I N T E R V I E W
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چهره ها
F I G U R E S

هفتــه گذشــته پلــی گان، zkSync و اســکرول از عرضــه 
قریب الوقــوع نســخه های خــود از فنــاوری الیــه ۲ »جــام 
مقــدس« )ماشــین مجــازی اتریــوم بــا دانــش صفــر 
یــا zkEVM( خبــر دادنــد. ایــن خبــر تعجــب بســیاری را 

برانگیخــت و ایــن ســؤال را در 
ذهن آنها تداعی کرد که چقدر 
به ظهور یــک zkEVM کارآمد 

نزدیک هستیم.
ZkEVM در واقع همان ماشین 
مجازی اتریوم )EVM( است که 
این بار در رول آپ های مبتنی بر 
دانش صفــر )zk( پیاده ســازی 
ایــن ماشــین  شــده اســت. 
مجــازی، موتور محــرک اجرای 
قراردادهــای هوشــمند و در 
نتیجه برنامه هــای غیرمتمرکز 
محسوب می شود و از آنجایی 

 که در این رول آپ ها مقیاس پذیری باالتر و هزینه تراکنش 
پایین تر اســت، به بهبود عملکرد برنامه های غیرمتمرکز 
کمک می کنــد. ZkEVM ها ســرعت تراکنش هــای الیه۲ 
اتریــوم را نســبت بــه وضعیــت موجــود بســیار افزایــش 
می دهنــد. ویتالیــک بوتریــن، بنیان گــذار اتریــوم، از ایــن 
فنــاوری اســتقبال کــرده و امیدوار اســت به رفع مشــکل 

مقیاس پذیری اتریوم کمک کند.
رول آپ هــای دانــش صفــر، تراکنش هــا را قبــل از ارســال 
دســته ای داده هــا جهــت تســویه در اتریــوم، بــرای تأیید 
به خــارج از زنجیره انتقــال می دهنــد. این فراینــد بر یک 
»اثبات کننــده« )Prover( متکــی اســت کــه می توانــد 
در عیــن حفــظ حریــم خصوصــی کاربــران، درســت یــا 
نادرست بودن داده ها را تشخیص و بر اساس آن، داده ها 
را برچســب گذاری کند. اثبات کننده ها برای رفع مشــکل 
مقیاس پذیری ضروری هســتند، امــا اطالعیه های هفته 
گذشــته مبنی بر تولید zkEVM نتوانســت برخی را قانع 
کند کــه باالخــره یــک اثبات کننده کارآمد ســاخته  شــده 

است.
»اســتیون گلدفــدر«، مدیرعامــل »آف چیــن لبــز«، 
توســعه دهنده مجموعــه آربیتــروم می گویــد: »مــا در 
مرحلــه ای نیســتیم کــه هــر شــرکتی یــک اثبات کننــده 
zkEVM کارآمد داشته باشد. من فکر می کنم تا تولید آن 
فاصله زیادی داریم. ناگفته نماند کــه ترتیب دهنده های 
)Sequencer( الیــه ۲ هنــوز متمرکز هســتند و هنوز هم 
بیشــتر ســازندگان بــه ســاخت یــک zkEVM منبع باز 

نزدیک نشده اند.
  zkEVM پلی گان که یک پروتکل الیه ۲ اســت، کد
خود را عمومی کرده اســت. پلی گان بــاور دارد این 
 zkSync کار باعــث جلو افتــادن آن از اســکرول و
می شود. »میهایلو بیلیچ«، هم بنیان گذار پلی گان 
گفتــه کــه zkEVM ایــن شــرکت تمــام فیچرهای 
مــورد نیــاز را دارد و منبع بــاز اســت، امــا محصول 

اسکرول فقط از کدهای عملیاتی EVM پشتیبانی 
می کند و zkSync هم یک اثبات کننده منبع باز ندارد. 

اما برخی شــک دارنــد اثبات کننــده پلی گان واقعــاً تمام 
فیچرها را داشته باشد. به عالوه کد اثبات کننده آن  که در 
گیتاب آپلود شــده، کامالً کاربردی نیست. برخی نسبت 

به کد پلی گان واقعاً تردید دارند و توانایی این شرکت را در 
راه اندازی چنین محصولی زیر سؤال می برند.

»دیویــد شــوارتز«، یکــی از مدیران پلــی گان، در ایــن مورد 
توضیــح داده و گفته که آنهــا هنوز در حــال کار کردن روی 
ایــن کــد هســتند و هنــوز تمام 
بخش های کــد در گیتاب فعال 
نشده اند. او تصریح می کند که 
ما چیــزی را پنهــان نمی کنیم و 
رقبای مــا هیــچ گاه شــبکه های 
دانــش صفــر خــود را منبع بــاز 

نمی کنند.
اســتارور، رقیــب پلــی گان و 
رول آپ دانــش صفــر بــا یــک 
در  منبع بــاز،  اثبات کننــده 
فنــاوری   می گویــد  این بــاره 
zkEVM اصــالً یــک موضــوع 
بــن  »الــی  نیســت.  ســاده 
ساســون«، هم بنیان گــذار اســتارور می گویــد: »مــا یــک 
تیم صدنفــره داریم و چهار ســال اســت که روی ســاخت 
اثبات کننــده کار کرده ایــم. ســاختن یــک اثبات کننــده از 
نظر ریاضی، مهندســی و نرم افزار یک کار دشــوار اســت. 
حتی با فــرض اینکــه zkEVMهــا دارای اثبات کننده های 
کارآمد هســتند، عمومی کردن کد ارائه دهنده، الیه ۲ را به 

غیرمتمرکز شدن نزدیک تر می کند.«
»دان یانــف«، یکــی از مدیــران Rhino.fi می گویــد: »اگر 
اثبات کننده منبع باز باشد، می توان کاری را که با سرمایه 
انجام  شــده، دیــد و تأییــد کــرد. یانــف معتقد اســت این 
شــرکت ها در شــرایط ســختی قرار داشــته و کار دشــواری 
در دســت انجام دارند. او همچنین اثبات کننده منبع باز 
پلــی گان را گامــی بــزرگ بــرای ایــن zkEVMهــا می داند و 
خوش بین اســت کــه شــبکه های الیــه ۲ بــا بلوغ فنــاوری 

می توانند غیرمتمرکز شوند.
اما گلدفــدر کــه شــرکتش بــا مجموعه هــای خوش بینانه 
کار می کند، معتقد اســت هزینه بــاالی اثبات کننده های 
دانش صفر، zkEVMها را از پایــداری مالی در بلندمدت 
منع می کند. او می گوید مقیاس سازی باید از راه حل های 
مقیاس پذیر حاصل شود، نه از منابع مالی ]سرمایه های 

خطرپذیر[.

جام مقدس پلی گان
پلی گان از عرضه قریب الوقوع zkEVM خود 

با کد منبع باز خبر می دهد

ویتالیک بوترین، 
بنیان گذار اتریوم، 

از این فناوری جدید 
استقبال کرده و 

امیدوار است به رفع 
مشکل مقیاس پذیری 

اتریوم کمک کند

و  نیاز  به درستی  کتاب،  نویسنده  راسل،  جان 
کتاب  در  و  داده  تشخیص  را  مخاطب  اشتیاق 
کم حجم و مختصر و مفیدی با عنوان »متاورس« 
ساده فهم، مه پیرامون این  با پرتوافکنی هایی 
برای  خوب  نسبتاً  دیدی  و  می شکند  را  فراجهان 
خوبی  اطالعات  راسل  می کند.  ایجاد  مخاطب 
نحوه  و  ویژگی ها  متاورس،  چیستی  درباره 
در  همچنین  می دهد.  ارائه  آن  در  سرمایه گذاری 
پروژه های  از  بخش های پایانی کتاب، پنج نمونه 
می کند. معرفی  را  متاورس  در  موفق  رمزارزی 

 کتاب
 متاورس 

منتشر شد



با توجه به شاخص ترس و طمع بیت کوین، می توان گفت اوضاع بازار رمزارزها نسبتاً متعادل است. نه شور و شوق آنچنانی برای خرید رمزارزها وجود دارد که باعث شود مردم جانب 
احتیاط را رها کنند، نه فضای این بازار آن قدر ترسناک و وهم آلود است که کسی جرئت سرمایه گذاری نداشته باشد.

البته ماه ها تماشای بازار قرمزی که هیچ کاری برای سبز کردنش از دست برنمی آمد، سرمایه گذاران را محتاط کرده است. اینکه سه هفته متوالی، میزان درصدهای سبز بر درصدهای 
قرمزی چربیده، هنوز نتوانسته بسیاری را دلگرم سرمایه گذاری مجدد کند. اما باید بپذیریم که این ریسک ها و اتفاقات جزء جدایی ناپذیر طبیعت و ذات هر بازاری است.

توصیه ما در این روزها این است که نه بسان مارگزیده ای از ریسمان سیاه وسفید هراسان باشــید، نه دل به درصدهای سبز ببندید؛ همچنان بااحتیاط وارد و ایضاً خارج شوید که 
این راه تا جایی که نشان داده، فرازونشیب فراوان دارد.

رمزارز ۲۰
78۰.7۰۶ میلیون

۴۰۰ میلیارد دالر

3۰۰ میلیارد دالر

۲۰۰ میلیارد دالر

۱۰۰ میلیارد دالر

۰

مکانیسم اجماعارزشنوعبازدهی )هفته(ارزش بازار )میلیارد دالر(قیمت )تومان(نماددارایینماد

اثبات کارطالی دیجیتالارز ۱۰.۳4%78۰.7۰۶۴۶۹.۴8 میلیونBTCبیت کوین۱

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۱۳.7۵ %۵۵.۱7۵۲۱۱.۶۲ میلیونETHاتریوم۲

-پول نقد دیجیتالاستیبل کوین% 3۱.۹۶۶.۰8۰.۰۳ هزارUSDTتتر3

-پول نقد دیجیتالاستیبل کوین۰.۰2 %3۱.۹۵۴.۵۱ هزارUSDCیو اس دی کوین۴

قابل سفارشی سازیپرداختارز۱۳.۳۳ %۱۲.7۱۹.۵۰ هزارXRPریپل۵

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۱۳.27 %۱7.3۵۱8.۴۵ هزارADAکاردانو۶

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۱4.94 %۱.۴۶۵۱۵.۹۴ میلیونSOLسوالنا7

قابل سفارشی سازیپرداختارز۱۱.27 %3.۹3.۱۲ هزارXLMاستالر8

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۱9.22 %۲7۵.۲8.۵۶ هزارDOTپولکادات۹

اثبات کارمیم کوینارز7.۱۳ %۲.3۹.۶ هزارDOGEدوج کوین۱۰

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۸.2۸ %8۱۲.۱۹7.3۲ هزارAVAXآواالنچ۱۱

-شبکه اوراکلپلتفرم نرم افزاری2۱.۱۳ %۲۵8.۹۵3.83 هزارLINKچین لینک۱۲

اثبات کارمیم کوینارز7.27 %3۹۶.8۲ ریالSHIBشیبا اینو۱3

اثبات سهامشبکه الیه ۲توکن کاربردی۱۶.9 %3۱.۰۶7.8۱ هزارMATICپلی گان۱۴

---۱4.۳۰ %۴۲۲.۱۲ میلیون۱.۹ هزارGALAگاال۱۵

اثبات سهاماپلیکیشن های بین زنجیره ایپلتفرم نرم افزاری۱۱.۶7 %3۵۴3.۲ هزارATOMکازموس۱۶

--توکن کاربردی9.7۳ %3۴.۴۱.۹۹ هزارMANAدیسنترالند۱7

--توکن کاربردی۱۳.9۳ %۶۰۹.۴۴ میلیون۱۴.۵ هزارLRCلوپرینگ۱8

اثبات سهامصدور استیبل کوینتوکن کاربردی2.۱ %۶۵8.۵۶ میلیون3.۱۹ تومانLUNCلونا کالسیک۱۹


