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 آیا شفافیت ذاتی رمزارزها محافظ 
سرمایه گذاران خواهد بود؟

شفافیت
برگبرندهرمزارزها

ملکه قالبی 
کجاست؟

برایاولینباریکزندرفهرست10فرداولموردتعقیب
FBIقرارگرفتهاست.ماجرای»روجاایگناتوا«وپروژه

کالهبرداریوانکوینچهبودواگربدانیمبخشقابلتوجهی
ازمالباختگانآندراماراتبودهاندآنگاهچهدرسیمیتواند

برایسیاستگذارداخلیداشتهباشد؟

فعاالن رمزارزی اعتقاد دارند 
اگر چیزی به نام رمزارز کیش 

بخواهد راه بیفتد و موفق باشد 
باید حتما از توان صرافی های 

داخلی استفاده کند
6

رمزارزکیش
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REVIEWبررسی

بیت کوین همچنان 
در منطقه خطر

بهکجاچنینشتابان؟
قیمت بیت کوین و سایر ارزهای 
دیجیتالــی در هفتــه گذشــته 
کاهــش یافــت. قیمــت بیت کویــن برای 
نمونــه در روز دوشــنبه بــا ۲٫۹ درصــد 
کاهــش بــه ۲۰6۴۴ دالر رســید. البتــه 
قیمت بیت کوین به انــدازه دو هفته قبل 
افــت نکــرد امــا همچنــان رو بــه کاهــش 
اســت.  قیمت ایــن دارایی دیجیتــال در 
اوایل ماه ژوئن به زیر ۱۸ هزار دالر رسید 
که پایین ترین قیمت از سال ۲۰۲۰ است. 

جفری هالــی، تحلیلگــر کارگزار 
Oanda می گویــد: بــه لطــف 
ســهام  بازارهــای  مجــدد  بازگشــت 
بازدهــی  کاهــش  و  ایاالت متحــده 
ایاالت متحده، به نظر می رسد بیت کوین 
در حال حاضر به پایین ترین حد خود در 
حدود هجده هزار دالر رسیده است. اما 
از دیــدگاه فنی، ممکن اســت به بیش از 
۲۲ هــزار دالر افزایــش یابد و بــه ۲۴ هزار 

دالر برسد.

ارتباط و وابســتگی رمزارزهایی 
مانند بیت کوین با سایر دارایی 
حســاس و خطرپذیر اثبات شده است. 
بنابراین ســیر نزولــی اس اند پــی 5۰۰  در 
سال جاری فشار زیادی را بر دارایی های 
دیجیتال وارد کرده است. افزایش قیمت 
ســهام در دهــه ســوم مــاه ژوئــن باعــث 
آرامــش کوتاه مدتــی در بــازار ارزهــای 
دیجیتال شد. هالی گفت: در میان مدت 
بیت کوین در منطقه خطر باقی می ماند 
و قیمــت آن بیشــتر از ۲۸ هــزار دالر 

نمی رسد. 

اتــر نیــز کــه دومیــن دارایــی 
دیجیتال بزرگ اســت، بــا ۳٫5 
درصد کاهش به ۱۱۸۲ دالر رسید. توکن 
زیربنای شبکه بالک چین اتریوم در اول 
ماه ژوئن دو هزار دالر بود و تا هجدهم ماه 

۹۰۰ دالر کاهش پیدا کرد.

یــا  کوچک تــر  کریپتوهــای 
آلت کوین هــا عمدتــاً در حالــت 
قرمز قرار داشــتند. ســوالنا ۰٫5 درصد و 
کاردانــو ۲٫5 درصــد کاهــش داشــت. 
میم کوین ها )کــه اوایل از آن هــا به عنوان 
می شــد(  یــاد  اینترنتــی  جوک هــای 
وضعیــت پیچیده تــر و نوســانی تری 
داشــتند. برای مثال دوج کوین نه درصد 
افزایــش و شــیبا ۲.5 درصــد کاهــش 

داشت.

یکی از سخت ترین ماه ها برای بیت کوین و بازار رمزارزها 
تمام شد. ماه ژوئن میالدی شــاهد رکوردهای نزولی برای 
پادشــاه رمزارزهــا و بــه تبــع آن خونین شــدن بــازار دیگر 
رمزارزها بود. حاال بســیاری از خود می پرسند بعد از این 
چه خواهد شــد؛ هرچند کســی تحلیل دقیق و روشــنی 

ندارد.
با پایان یافتــن ماه ژوئــن )خردادمــاه(، قیمــت بیت کوین 
به ســختی و در آخرین لحظات توانســت باالتــر از رکورد 
قیمــت در ســال ۲۰۱۷ )۱۳۹6( باقی بماند. بدتریــن ماه و 
بدتریــن فصــل بیت کویــن از ســال ۲۰۱۱ )۱۳۹۰( تاکنــون 

پایان یافت.
بــه گــزارش کوین تلگــراف، قیمــت بیت کویــن در آخرین 
ساعات ماه پیشین میالدی، در حالی زیر سطح ۲۰ هزار 

دالر باقی ماند که پیش از آن طرفداران افزایش قیمت یا 
به اصطالح گاوهای بازار قیمت را باال برده بودند تا جلوی 
ثبت کاهش ۴۰ درصدی قیمت بیت کویــن را در این ماه 
بگیرند. البته ناگفته نماند که بیت کوین زمانی این چنین 
ارزش خود را از دســت داد که بازار ســهام ایاالت متحده 
نیز روندی نزولی در پی گرفت. به نظر تحلیلگران، فصل 
دوم ســال میالدی جدیــد، بدترین فصل برای شــاخص 
اس اندپی 5۰۰ از سال ۱۹۷۰ و بدترین فصل برای شاخص 
نــزدک از ســال ۱۹۹۸ تاکنــون بوده اســت. بــا تعدیل نرخ 
تورم، در نیمــه ابتدایی ســال ۲۰۲۲، شــاخص اس اندپی 
5۰۰ در حــدود ۲5 تا ۲6 درصد، شــاخص نــزدک بین ۳۴ 
تا ۳5 درصد و بیت کوین نیز بین 6۴ تا 65 درصد کاهش 

یافته اند. 

اگرچه پیش بینی حتی برای هفته آینده هم کار سختی 
شــده، امــا »ویلیــام کلمنتــه«، تحلیلگــر ارشــد ســایت 
بالک ور بــه دنبال کننــدگان توییتــری خود گفته اســت: 
»همه جا صحبت از شناســایی یک کــف قیمت جدید 
یا توصیه به انباشــت اســت. در همه جا، وام دهندگان و 
وام گیرندگان بزرگ رو به نابودی می روند و بدترین فصل 
تاریخ رقم خورده اســت. افــرادی با ایمــان کورکورانه خود 
که از غیرســرمایه گذاران و افراد منتقد بــازار متنفرند، ما 
را ســرزنش می کنند که تمامی تایم الین ها می گویند که 
وضعیت این بار متفاوت اســت. اگر به منطقه انباشت 
رســیده باشــیم، احتمــاالً ماه هــا وضعیت قیمــت بدون 
نوسان خواهد بود و خیلی ها تسلیم شــده و بازار را ترک 

خواهند کرد.«

برخی ها پیش بینی می کنند روند این روزهای بازار، کاربران ترس خورده را تسلیم و از بازار خارج خواهد کرد 

ماه سخت ژوئن تمام شد
 آینده بازار  چه می شود؟

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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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

در آســتانه برگــزاری جام جهانــی فوتبال در قطــر موضوع 
اســتفاده از رمزارزهــا بــرای تســهیل حضــور گردشــگران 
در ایران جدی تر شــده اســت. وحیــد والی و امیرحســین 
راد دو چهــره کســب وکاری حــوزه رمزارزهــا از چالش هــا و 

فرصت های این موضوع گفته اند.
خیلی ها می گویند کیش می تواند قطب رمزارز ایران شود. 
وجود برخی معافیت ها و تسهیالت تجاری و کسب وکاری 

از یــک ســو و امــکان مــراودات بین المللــی بیشــتر در این 
جزیره از ســوی دیگر مؤلفه هایی هســتند که باعث شده 
بسیاری به این فکر کنند که کیش را به هاب کسب وکارها 
و ایده ها و برنامه هــای رمزارزی در کشــور تبدیل کنند. هر 
روز خبرهایی از کنشــگری بیشتر مســئوالن این جزیره و 
برخی سیاست گذاران اقتصادی کشور حول این موضوع 
به گوش می رسد، اما آنچه محل بحث شده این است که 

زیرســاخت های مورد نظر برای رســیدن بــه چنین هدفی 
چیســت و چطور می تــوان در حــوزه رمزارزها بــرای کیش 

موقعیت ویژه ای ساخت؟
 در آخرین مورد انتشار خبری در مورد استفاده از رمزارزها 
توســط گردشــگران خارجی در طول برگزاری جام جهانی 
قطر موضوع کیش-رمزارزها را یک بار دیگر بر سر زبان ها 

انداخت.

با هدف بهبود تجربه 
کاربران این صرافی

نسخهجدید
اپلیکیشنرمزینکس

منتشرشد
اپلیکیشــن  جدیــد  نســخه    
آی اواس رمزینکــس بــا هــدف 
بهبود تجربه کاربــری و ارائــه قابلیت های 
متنوع تــر منتشــر شــد. در نســخه ۴.۰.۱ 
اپلیکیشن رمزینکس قابلیت حد سود و 
زیان، پنل محاسبه سود و زیان )پرتفوی( و 
قابلیت معامله آسان )دسترسی از صفحه 
خانه( اضافه شده و فضای کسب درآمد در 
این نسخه رمزینکس به شیوه ای طراحی 
شــده تــا کاربــران مطابــق ســلیقه خــود 
به صــورت شــناور بتواننــد میــزان درصــد 
کارمزد دریافتــی هدیه از معامــالت را بین 

خود و دوستان شان تقسیم کنند.

 در ایــن نســخه از اپ آی اواس 
رمزینکس، بخشی تحت عنوان 
مدیریــت دســتگاه های متصــل جهــت 
بررسی و نظارت دستگاه های متصل ایجاد 
شده و با این اقدام حذف سایر دسترسی  ها 
نیــز اضافــه شــده اســت. همچنیــن ایــن 
صرافی اعــالم کرده با هــدف بهبود تجربه 
کاربری و رفع ایرادات گزارش شده از سوی 
کاربــران رمزینکس، ایــن نســخه از ظاهر 
بهتر و بهبود عملکردی باالتری برخوردار 

است.

 نسخه جدید اپلیکیشن صرافی 
ارز دیجیتال رمزینکس در چهار 
پلتفــرم دانلــود اپ آی اواس در دســترس 
کاربــران قــرار گرفتــه اســت. به منظــور 
به روز رسانی اپلیکیشن رمزینکس، کاربران 
این صرافی می توانند به برنامه های دانلود 
اپلیکیشن سیب اپ، ســیبچه، آی اپس و 
اناردونــی مراجعــه کننــد.  صرافــی  ارز 
دیجیتــال رمزینکس بیش از چهار ســال 
فعالیــت مســتمر دارد و بنــا به خبــری که 
منتشر کرده، بیش از ۱۰۰ ارز دیجیتال را در 
قالب بازار همتابه همتا پشتیبانی می کند. 
روش هــای  می گویــد  رمزینکــس 
سفارش گذاری متنوعی را به کاربرانش ارائه 

می دهد.

NEWSخبر

در مواجهه با رمزارز بانک مرکزی چه 
مواردی نباید مغفول بمانند؟

سرنوشترمزریال
مانندریالنشود

برای تشریح و ارزیابی پروژه ای مانند پروژه رمزریال بسیار 
مهم اســت که مــا اطالعــات دقیــق و روشــنی از ماهیت و 
دستورالعمل فنی آن داشــته باشــیم. حداقل بنده تا این 
لحظه بــه وایت پیپــر رمزریال که قرار اســت توســط بانک 
مرکــزی معرفــی و ارائه شــود، دسترســی پیــدا نکــرده ام تا 
بــر اســاس آن بتوانم قضــاوت یا مقایســه روشــنی در این 
خصوص داشته باشم، اما شنیده ها حاکی از آن است که 
رمزریال در واقع یک نسخه دیجیتالی از ریال است که بر 
بستر فناوری بالکچین پیاده سازی شده، پشتوانه آن ریال 
است و کارکردی همانند پول نقد خواهد داشت. همچنین 
به نظر می رســد شــبکه بالکچیــن آن امــکان پیاده ســازی 

قراردادهای هوشمند را نیز خواهد داشت.

بــه فــرض صحیح بــودن گزاره هــای بــاال می تــوان گفت که 
رمزریال نیــز می توانــد ماننــدCBDC های دیگر کشــورها 
طراحــی و پیاده ســازی شــود. بدیهی اســت همــواره نحوه 
به خدمت گرفتن فناوری بر حســب سیاست گذاری های 
دولت ها، واقعیت ها و ساختار اقتصادی کشورها می تواند 
متفاوت باشــد؛ بنابراین قطعاً نباید انتظار داشته باشیم 
که رمزریال به طور کامل با نمونه های مشابه خارجی خود 

مشابهت داشته باشد.
پس تــا رونمایــی کامــل از پــروژه رمزریــال نمی تــوان نقدی 
منصفانه و واقعــی ارائــه داد، اما به فرض آنکه مکانیســم 
خلق و ســوختن رمزریال بر بستری شــفاف و قابل نظارت 
اتفــاق بیفتــد، یکــی از مهم تریــن دغدغه هــای اقتصــادی 

رمزارز کیش
 فرصتی برای عرض اندام صرافی های داخلی

فعاالن رمزارزی اعتقاد دارند اگر چیزی به نام رمزارز کیش بخواهد راه بیفتد و موفق باشد 
باید حتما از توان صرافی های داخلی استفاده کند
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رگوالتوری
R E G U L A T O R Y

ملکه قالبی 
کجاست؟

برای اولین بار یک زن در فهرست 1۰ فرد اول مورد تعقیب FBI قرار گرفته 
است. ماجرای »روجا ایگناتوا« و پروژه کالهبرداری وان کوین چه بود و  اگر 

بدانیم بخش قابل توجهی از  مال باختگان آن در امارات بوده اند آنگاه چه 
درسی می تواند برای سیاست گذار داخلی داشته باشد؟

برخی می گویند شاید او را کشته باشند! برخی می گویند 
او تنهــا ویترین یک ماجــرای پیچیده بــوده کــه در آن  افراد 
گردن کلفت دیگری دست داشته اند. برخی هم می گویند 
احتماالً با یک هویت جدید در یک گوشــه دنیا نشسته و 
با پول های زیادی که در حساب های مختلف ذخیره کرده، 
یک زندگی شاهانه می کند. ملکه رمزارزها؛ نامی است که 
برای او گذاشته اند. کسی که بیشترین حجم کالهبرداری 
را در لنــدن و امارات انجــام داده اســت؛ دو مکانــی که برای 
سرمایه گذاری امن و تجارت مطمئن در سال های گذشته 
تبلیغات زیادی برای آن کرده اند، اما حاال یکی از بزرگ ترین 
کالهبرداری هــای تاریــخ نام آنهــا را هم آلــوده کرده اســت. 
صحبــت از روجا ایگناتــوا و پــروژه وان کوین اســت که حاال 
FBI در جست وجوســت تا ســرنخ هایی از متهمان اصلی 

آن پیدا کند. 

 خبر جدید چیست؟
روز پنجشنبه ۳۰ ژوئن مقامات آمریکایی اعالم کردند یک 
زن بلغاری به کالهبرداری از سرمایه گذاران با فروش یک ارز 
دیجیتالی جعلی به نام وان کوین )OneCoin(  متهم شده 
است. ظاهراً این زن حدود چهار میلیارد دالر کالهبرداری 
 FBI کرده و اکنون در فهرست ۱۰ فراری مهم تحت تعقیب
قرار گرفته است. او تنها زنی است که در فهرست ۱۰ مورد 

تحت تعقیب FBI قرار دارد.
مأمــوران FBI می گویند کــه وان کوین بی ارزش بــوده و هرگز 
توســط فنــاوری بالکچیــن مــورد اســتفاده ســایر ارزهــای 
دیجیتــال، محافظت نشــده اســت. بــر اســاس ادعاهای 
مطرح شده توســط دادســتان های فدرال، وان کوین اساساً 
یک طرح پانزی بــوده که در پوشــش ارز دیجیتال فعالیت 

می کرده است.

 پرونده ای با 18 هزار شاکی و 3۰ هزار میلیارد تومان کالهبرداری 
وارد فاز جدیدی شد

ابرکالهبرداررمزارزیایرانبازداشتشد!
 حدود دو سال از ماجرای کالهبرداری سه 
هــزار میلیــارد تومانی شــرکت آمیتیس 
می گذرد و هنوز این پرونده در جریان است. حاال 
پلیــس تهــران از بازداشــت یــک »ابرکالهبــردار 
رمزارزی« خبر داده که به نظر می رسد این شخص 
ســحر قراگوزلــو، رئیــس هیئت مدیــره شــرکت 
آمیتیس اســت. هرچند هنوز هیچ خبری از اکبر 
داداشی، متهم اصلی این پرونده سه هزار میلیارد 

تومانی نیست.
 به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســازمان 
اطالعــات انتظامــی کشــور دیــروز در 
اطالعیه ای اعالم کرد: »ابرکالهبردار کثیرالشاکی و 
متــواری کــه از طریق معامــالت صــوری در فضای 
مجازی رمزارزهــا، صدها میلیــارد تومــان از مردم 
کالهبرداری کرده و مدت مدیدی تحت تعقیب قرار 
داشت، در اقدامی اطالعاتی در تور سربازان گمنام 
امام زمان)عــج( در سازمان اطالعات انتظامی کشور 
قرار گرفــت و نهایتاً طی یک عملیات منســجم و 
غافلگیرانه با هماهنگی قضایی دستگیر شد.« این 
اطالعیه اضافه کرده: »این شــخص با قرار وثیقه 
هــزار میلیــاردی روانــه زنــدان شــد.« هرچنــد در 
اطالعیه پلیس نامی از فرد بازداشتی برده نشده، 
اما با توجه به جزئیات این اطالعیه به  نظر می رسد 
فــرد دستگیرشــده ســحر قراگوزلــو، رئیــس 
هیئت مدیــره شــرکت آمیتیــس است.شــرکت 
آمیتیس حدود چهار سال پیش با وعده سوددهی 
روزی یــک درصد، ســرمایه  جمعی ۱۰ هــزار نفر را 
جمع کرد و توانست حدود سه هزار میلیارد تومان 

جمع آوری کند.

 فعالیــت شــرکت آمیتیــس به صــورت 
رســمی  از دی مــاه ۱۳۹۷ آغــاز شــد. ایــن 
شرکت کالس های آموزشی ای درباره ارز دیجیتال 
به صورت رایگان برگزار می کرد. طبق گفته حاضران 
در این کالس ها، اکبر داداشی )متهم اصلی پرونده( 
به عنوان مدرس بیشــترین موضوعی که آموزش 
می داده، ساخت اکانت بوده و به حدی کار را ساده 

جلــوه مــی داده کــه حاضــران مرعــوب شــده و 
سرمایه های خود را به او می سپردند.

 همچنیــن داداشــی تعــداد زیــادی از 
ســرمایه گذاران قدیمــی  را کــه مبالــغ 
هنگفتی در این شرکت سرمایه گذاری کرده بودند، 
به عنوان نماینده خود در شهرهای دیگر تعیین کرد 
که ایــن افــراد از کاســبان قدیمی  و شناخته شــده 
شهرها محســوب می شــدند. مدتی پیش حکم 
بازداشت نمایندگان استانی این شرکت در سطح 
کشــور صــادر شــد.بر اســاس آخریــن اطالعــات 
موجود این پرونده بیش از ۱۸ هزار شاکی دارد که از 
۱۰ میلیــون تــا بیــش از ۳۰ میلیــارد تومــان در این 
شرکت سرمایه گذاری کرده  اند و حاال حجم مبلغ 
کالهبرداری شده در این پرونده به سه هزار میلیارد 
تومان رســیده اســت. اما حاال بــا خبر بازداشــت 
رئیــس هیئت مدیره این شــرکت، مســئله جدی 
همچنان بر سر متهم اصلی این پرونده یعنی اکبر 
داداشــی اســت که هنــوز در زندان نیســت. البته 
داداشی در جریان همین پرونده در بازداشت بود، 
اما اوایــل مــرداد ۱۴۰۰ با وثیقه حــدود ۸۰ میلیارد 
تومانی از زندان خارج شد و وعده داد که طی دو ماه 

پول مردم را تسویه کند، اما این اتفاق نیفتاد.

 از مهر ۱۴۰۰، رفت و آمد داداشی به دادسرا 
کم و به دادگاه بیشتر می شــود. او در هر 
جلسه با موانعی که ایجاد می کرد، وقت رسیدگی 
را عقب می انداخت و حتی گفته می شــود متهم 
مجدد شروع به جذب سرمایه کرد و با وعده سود 
روزانــه ۰٫۷ درصد مقداری ســرمایه از برخی افراد 
جــذب کــرد و قصــد داشــت همــان مبالــغ را طی 
فیش سازی هایی در قالب استرداد سرمایه به مردم 
و دادگاه ارائه دهد. اما به گفته برخی شکات از آبان 
سال گذشته متهم از دسترس همه خارج شده و 
نه به بازپرسی رفته، نه دادگاه و نه تلفن جواب داده 
و نه کســی او را دیده و نه کســی اکنــون می داند او 

کجاست.

NEWSخبر
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اقتصاد
E C O N O M Y

قمار السالوادور 
روی بیت کوین

سقوط قیمت بیت کوین برای هیچ کس همچون 
رئیس جمهور السالوادور ترسناک نیست 

اینجا کشوری اســت که رئیس جمهورش به این می نازد که 
از رختخواب با تلفــن همراهش ثروت کشــورش را مدیریت 
می کند. اینجا کشــوری اســت کــه نســبت بدهی بــه تولید 
ناخالص داخلی آن ۸۴ درصد است و کوینی که رئیس جمهور 
روی آن ســرمایه گذاری کرده، این هفته بــه پایین ترین ارزش 

خــود در ماه های اخیر رســیده اســت. بله اینجا الســالوادور 
اســت؛ جایی که یک ســال پیــش، رئیس جمهــورش، نایب 
بوکلــه، ارز دیجیتال را قانونــی و الســالوادور را بــه زمین  بازی 

برادران فناوری تبدیل کرد.
در ژوئن ۲۰۲۱، در  یک کنفرانس ارزهای دیجیتال در میامی، 

مرور مهم ترین نکات گزارش سال بخش منابع انسانی 
صرافی نوبیتکس

هردوروزیکاستخدامدرنوبیتکس
 نوبیتکــس ســال ۱۳۹6 بــا چهــار نفــر 
کارش را شــروع کرد و به یکــی از اولین 
پلتفرم های تبادل رمــزارز در ایران تبدیل شــد. 
حاال بیش از ۲5۰ نفر در نوبیتکس مشغول به 
کارنــد؛ افــرادی کــه بعضــی از آنهــا بــا توجــه به 
تخصص شــان ممکــن بــود بــه خــارج از ایــران 
بروند، اما بــا ایجــاد زمینه های اشــتغال در ۲۸ 
حوزه شــغلی در نوبیتکــس، مانــدن را انتخاب 
کردند. نوبیتکس که یک پلتفــرم تبادل رمزارز 
است، گزارش سال ۱۴۰۰ منابع انسانی خود را 
منتشــر کرده تــا تصویــری واضح تر از ســرمایه 
انســانی ایــن شــرکت دانش بنیــان ارائــه دهد. 
جمعیت نوبیتکس در سال ۱۴۰۰، در حالی که 
کرونــا و شــرایط اقتصــادی برخی را بیــکار کرده 
بــود، ۱6۰ درصــد افزایــش یافــت. ایــن افزایش 
همزمان با رشد تعداد کاربران نوبیتکس و عبور 

از مرز سه میلیون کاربر ایرانی بود.

 نوبیتکس در گزارش خــود تأکید کرده 
در بخش سرمایه های انســانی، هدف 
خود را ایجاد موقعیت شــغلی برابر برای زنان و 
مــردان می دانــد و بــا همیــن رویکــرد، در حــال 
حاضــر ۴5 درصــد کارکنــان آن زن هســتند و 
بخش منابع انسانی نیز با ۷۰ درصد، بیشترین 
تعــداد همــکار زن را در خــود جای داده اســت. 
همچنین میانگین سنی ۲۷ سال برای کارکنان 
نوبیتکــس و میانگیــن ســنی ۳۳ ســال بــرای 
مدیران این مجموعه، گویای دیدگاه جوان گرایی 

نوبیتکس است.

 نکتــه دیگــر اینکــه با توجــه بــه امکان 
دورکاری، نوبیتکس میزبان کارکنانی از 
سراسر کشور است که در شهرهای خود با این 
شــرکت همکاری می کنند. در حــال حاضر ۲5 
درصد از همکاران غیرتهرانی نوبیتکس، ساکن 
استان البرز و ۱۲ درصد ساکن گیالن هستند. از 
آنجــا کــه توســعه نوبیتکــس، همزمــان بــا 

همه گیــری ویروس کرونــا اتفاق افتــاد، فرهنگ 
دورکاری در الیه هــای مختلــف نوبیتکــس 
پذیرفته شد و با وجود عبور از پیک های کرونا و 
کاهش چشم گیر موارد ابتال، ۴۹ درصد کارکنان 
نوبیتکس همچنان دورکار هستند، ۳6 درصد 
ترکیبــی از حضــوری و دورکار و تنهــا ۱5 درصــد 

به   طور کامل به شکل حضوری فعالیت دارند.

 نوبیتکس در مجموع ۲۸ حوزه شغلی 
با تخصص های مختلف در بخش های 
فنی، مارکتینگ، پشتیبانی، سرمایه انسانی و 
ســایر بخش هــا دارد. نوبیتکس بــرای آموزش، 
جذب نیرو و ایجاد پیوند دانشجویان برتر رشته 
مهندسی کامپیوتر با صنعت رمزارز و بالکچین 
مسابقاتی برگزار می کند. نوبی کاپ، رقابتی در 
حــوزه برنامه نویســی پایتون بــود کــه در دی ماه 
 ۷۲۲ رقابــت  ایــن  در  شــد.  برگــزار   ۱۴۰۰
توســعه دهنده پایتــون شــرکت کردنــد کــه ۷۸ 
درصــد آنهــا تحصیل کــرده دانشــگاه شــریف 
بودنــد. مســابقه نوبــی کاپ پرمخاطب تریــن 
مســابقه ســال ۱۴۰۰ کوئــرا بــود. همچنیــن 
نوبیتکــس در دوره کــوآپ دانشــگاه صنعتــی 

شریف مشارکت داشته است.

 با توسعه کسب وکار نوبیتکس، فرایند 
جــذب و اســتخدام نیز ســرعت گرفت؛ 
به طوری  که در سال ۱۴۰۰ با دریافت ۱۱ هزار و ۳۹۴ 
رزومه از کارجویــان، ۸۳۹ مصاحبه کاری صورت 
گرفت و هر دو روز یک نفر به جمع نوبیتکسی ها 
اضافه شــد. همزمان بــا افزایش تعــداد جذب و 
استخدام نوبیتکس، نیاز بود که این فرایند مورد 
بررسی قرار گیرد، به همین منظور بعد از برگزاری 
هر مصاحبه، یک نظرسنجی رضایت مندی برای 
کارجویان ارســال می شــود تــا پس از شناســایی 
مشکالت، فرایند جذب بهبود یابد. بر اساس این 
نظرســنجی، ۸۰ درصــد از کارجویــان از فراینــد 

مصاحبه و جذب رضایت داشتند.

REPORTگزارش

نگرانی های بســیاری در مــورد بیت کویــن در بین مردم 
کشور السالوادور وجود دارد. بســیاری از این نگران اند 
که بیت کویــن شــفافیت را کاهــش می دهــد. برخی بر 
این باورند که این راهی برای فرار مقامات از تحریم های 
احتمالی آمریکاست. دیگران می ترسند بیت کوین راه 
را برای پول شویی و فساد باز کند. قبل از اخراج دادستان 
کل توســط بوکله، چندین وزیــر به دلیل سوءاســتفاده 
از بودجــه بیماری همه گیــر کرونــا تحت بازجویــی قرار 
داشــتند. امنیت ســایبری نیز مســئله دیگری اســت. 
مشخص نیســت که آیا کســی به جز بوکله، کلیدهای 
بیت کویــن الســالوادور، کدهای مــورد نیاز بــرای اثبات 

مالکیت و انجام معامالت را می داند یا خیر.
 بوکله به انگلیســی دربــاره بیت کوین توییــت می کند. 
این نشان می دهد مخاطبان او خارج از کشور هستند. 
در واقــع رئیس جمهور که تیمــی برای نظارت بــر افکار 

نگرانیاصلی
بابتچیست؟

خسارت های احتمالی 
بیت کوین برای السالوادور
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چهرهها
F I G U R E S

قربانی کردن بیت کوین 
پای بقیه رمزارزها؟

چرا مایکل سیلور ناگهان طرفدار رگوالسیون شده و اعتقاد دارد همه بازار علیه بیت کوین است

 پس از همه گیری کرونا، شرکت های بزرگی مانند 
مایکرواستراتژی، تسال و گلکسی دیجیتال به 
سرمایه گذاری در بیت کوین تمایل پیدا کردند. در  عین 
 حال با پیشــگامی کشــور الســالوادور، به  نظر می رســد 
دولت هــا نیــز در تکاپــوی پذیــرش رســمی بیت کویــن 

هستند.

 اگرچه بیت کوین و طرفدارانش مدت ها منتظر 
این پذیــرش گســترده بودند، امــا چنین تحول 
چشم گیری در رویکرد سازمان ها و دولت ها ممکن است 
مشــکالتی نیــز به دنبــال داشــته باشــد. یکــی از ایــن 
مشــکالت احتمالی، تغییر در عملکــرد کلی بیت کوین 
برای هم راستا شدن با اهداف شرکت ها و دولت هاست. 
بــه  همیــن  دلیــل، اعضــای جامعــه بیت کویــن بایــد از 

پیامدهای این رویداد و معایب  و مزایای آن آگاه باشند.

 ،)David Z. Morris( »دیویــد زِد موریــس« 
نویسنده و بیت کوینر کهنه کار، این مشکل را با 
در نظر گرفتن جوانب مختلــف در مقاله ای متفاوت در 
وب سایت کوین دسک مطرح کرده است. او اعتقاد دارد 
افــراد ابتــدا »کم کــم و ســپس بــه   یکبــاره« ورشکســت 
می شــوند؛ درســت همان طــور کــه بیت کویــن »کم کم و 
سپس به   یکباره« از آزمایشی بنیادین به فناوری پرکاربرد 
تبدیل شد. اگر فراموش نکرده باشــید، در مارس ۲۰۲۰، 
هر واحــد بیت کویــن فقط حــدود پنــج هــزار دالر ارزش 
داشــت و ایــن ارز دیجیتــال ســال ها در رکــود قیمــت 
دست وپا می زد. پس از این برهه زمانی، مشکالت ناشی 
از قرنطینه و خانه نشینی در دوران شیوع کرونا، افراد را به 
 سمت معامالت ارزهای دیجیتال سوق داد. این رفتار با 
عالقه مردم همراه بود و موجب شد حجم تراکنش های 

دارایی های دیجیتال افزایش درخور توجهی پیدا کند.

تغییرآرایش
بازیگران
بیتکوین

تحوالت اخیر بیشتر پای چه 
کسانی را به بازار رمزارزها 
باز خواهد کرد؟

NEWSخبر

یک خرید دیگر از السالوادور
دولت الســالوادور اعــالم کرده 
در روزهای نزولی بازار بار دیگر به مبلغ 
۱٫5 میلیــون دالر بیت کویــن خریــده 
اســت. اگرچه فعالً ســبد این کشور در 

رمزارزها به شدت قرمز شده است!

خریدهای خرسی بایننس
مدیرعامــل بایننــس گفتــه بــا 
بیش از 5۰ شــرکت رمزارزی که به دلیل 
شرایط بازار دچار بحران شده اند، برای 
خرید یا سرمایه گذاری در حال مذاکره 

است.

از فیس بوک به وب 3
شــرکت  یــک  ایمیوتیبــل؛ 
بازی ســازی وب ۳ به تازگی مدیر ســابق 
محصــول  طراحــی  جهانــی  بخــش 
تــا  کــرده  اســتخدام  را  فیس بــوک 

پروتکل های طراحی آن را رهبری کند.

فروش بالکفای قطعی شد
معامله خرید شرکت بالکفای 
کــه روی وام دهــی رمــزارزی بــه کاربــران 
تمرکز دارد، توســط صرافی غیرمتمرکز 
اف تی ایکس به رقــم ۲۴۰ میلیــون دالر 

نهایی شد. 
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رگوالتوری
R E G U L A T O R Y

G7 و رمزارزها
مرددها و مصمم ها

آیا قدرتمندترین گروه سیاسی جهان پا به عرصه رگوالسیون 
رمزارزها خواهد گذاشت؟ برخی از آنها نگاه مطمئنی به این 

ماجرا  ندارند و برخی دیگر تصمیم هایی گرفته اند...
از زمان آخرین سقوط بازار رمزارزها، تقاضا برای رگوالسیون 
در ســطحی گســترده از همیشــه بیشتر شده اســت. یکی 
از نمونه هــای بــارز ایــن رونــد، بیانیه هــای جنــت یلــن، وزیر 
خزانه داری آمریــکا مبنی بر نیــاز مبرم جامــع جهانی برای 

رگوالســیون از طریق همــکاری بین المللی بود. 
حاال به نظــر می آید رؤیای یلن و بســیاری دیگر 
از رگوالتورهای سرشــناس این روزهای صنعت 
رمــزارزی یک قــدم بــه واقعیت نزدیک تر شــده 
است. گروه G7 تا پیش از سال ۲۰۱۴ به واسطه 
عضویت روسیه با عنوان G8 شناخته می شد 
کــه متشــکل از هفــت اقتصــاد پیشــرو جهان 
یعنی آمریکا، فرانســه، بریتانیا، آلمــان، کانادا، 
ژاپن و ایتالیاســت. حاال به نظر می رسد یکی از 
حوزه هــای جدید مــورد توجه این گــروه، نظارت 
اعضای آن بر بازار رمزارزها به شیوه ای هماهنگ 

است. 
اولین نشانه این روند توجه به بازار رمزارزها، بیانیه منتشره 
این گروه در تاریخ ۲۰ می ۲۰۲۲ بود. در این بیانیه چنین گفته 
شده بود: »بانک های مرکزی و نهادهای مسئول اعضای گروه 

باید در برخورد با رمزارزها از همان استانداردها و پروتکل هایی 
اســتفاده کنند که در خصوص دیگر دارایی ها و ارزها به کار 
می رود.« کمی پس از انتشــار این بیانیه بود که ستاد ثبات 
مالی گروه G7 اعالم کرد بــرای ایجاد زمینه های اقدام  فراگیر 
در خصوص ثبات بخشــیدن به بــازار رمزارزها، 
کارگروهی جدید تشــکیل خواهد داد که هدف 

آن ایجاد هماهنگی بین المللی خواهد بود. 

 اســتیبل کوین ها برای رمــزارز ملی 
فدا می شوند؟

با فاصله زیاد یکــی از حســاس ترین حوزه های 
تمرکــز رگوالتورهــا در بســیاری از کشــورها، 
استیبل کوین ها هســتند. به طور همزمان میل 
بارز قدرت های عضو G7 برای ایجاد و به کارگیری 
رمزارزهــای ملــی تا حــدی بــوده که بســیاری بر 
ایــن باورند کــه هــدف نهایــی ایــن دو رونــد زمین گیــر کردن 
اســتیبل کوین ها بــرای قوت بخشــیدن بــه رمزارزهــای ملی 
اعضای G7 است. حتی اگر به طور مستقیم شواهدی مبنی 
بر صحت این ادعا موجود نباشد، سخت است که بگوییم 

پارسا خاک نژاد
 

Parsa.khaknezhad
@gmail.com

آیا شفافیت ذاتی رمزارزها محافظ سرمایه گذاران خواهد بود؟

شفافیت؛برگبرندهرمزارزها
در روزهایــی کــه گفت وگــو و بحــث در خصــوص 
قانون گذاری بر فضــای رمزارزی ایــاالت متحده از 
همیشــه داغ تر اســت، عاملی کــه بیــش از دیگر 
جوانب مثبت می تواند به کمــک رمزارزها بیاید، 
بدون شک شفافیت ذاتی آنها به واسطه فناوری 
بالکچین است. کسانی که اخبار رمزارزی را دنبال 
می کنند، به خوبی می دانند که رمزارزها در ایاالت 
متحــده در نبــردی گیــر کرده انــد که بیــش از یک 
جبهــه دارد. در حالــی کــه اوضــاع بــرای رمزارزهــا 
در وزارت خزانــه داری، کمیســیون اوراق بهــادار و 
فــدرال رزرو چندان خوب پیش نمــی رود، در دیگر 
بدنه های رگوالتوری وضع چندان هم بد نیست. 

این روزهــا کمیته مجلــس نماینــدگان آمریکا که 
دغدغه اصلی اش مصرف انرژی و محیط زیست 
است نیز به فهرست نهادهای رگوالتوری که باید 
نگران شان باشیم، اضافه شده است. سؤال اصلی 
آنها در وهله اول در کمال تعجب ربطی به مصرف 
انرژی باالی ماینینگ نداشــت. ســؤال اصلی که 
مطرح شد این بود که آیا شفافیت رمزارزها به اندازه 
کافی برای محافظت از سرمایه گذاران کافی است 
یا خیر. در جریان جلسه شهادتی که روز سه شنبه 
در مجلس نمایندگان به رهبری این کمیته فرعی 
برگزار شد، عموم شــاهدان احضارشده شهادت 
دادند که شــفافیت ذاتی کریپتو – که در آن همه 
تراکنش ها به صــورت عمومی و برای همیشــه در 
بالکچیــن ثبــت می شــوند - یــک موهبــت بــرای 
مدیریــت ریســک و امنیــت و همچنیــن بــرای 

محافظت از منافع و حقوق سرمایه گذار است.
»جاناتان لوین«، یکی از بنیان گذاران و مدیر ارشد 
استراتژی شرکت چین آنالیسیس که برای شهادت 
راهــی مجلــس نماینــدگان آمریکا شــده بــود، در 
شهادت خود چنین گفت: »شفافیت بالکچین ها 
توانایــی سیاســت گذاران و ســازمان های دولتی را 
برای شناســایی، اخــالل و در نهایــت جلوگیری از 
فعالیت های غیرقانونی در بــازار ارزهای دیجیتال 
افزایــش می دهــد. بالکچینــی کــه بســیاری آن را 
دشــمن قانون گــذاران می داننــد، در واقع بهترین 

دوست آنهاست.«
»کریســتوفر برومــر«، پروفســور مرکــز حقــوق 
دانشگاه مشــهور جورج تاون که او هم از شاهدان 

بــود، چنیــن گفــت: »بالکچین هــا ممکن اســت 
ذاتاً  دارای شفافیت باشند، اما درک آنها نیز ذاتاً 
دشــوار اســت.« برومــر اضافه کــرد کــه حفاظت 
از ســرمایه گذار بایــد در اولویــت قرار گیــرد و درک 
آسان تر چگونگی شفافیت رمزارزها بخش مهمی 

از پیشبرد این دستور کار است.
به گفته »وینســنت مک گونــاگل«، مدیر بخش 
نظــارت بــر بــازار کمیســیون معامــالت آتــی کاال 
)CFTC(، این کمیســیون زمــان و منابع زیــادی را 
صرف حصــول اطمینــان از عملکرد شــرکت های 
ارز دیجیتــال در چهارچــوب دســتورالعمل های 

مناسب می کند.
مک گونــاگل در ادامه چنین گفــت: »یک برنامه 
اجرایــی قــوی از یکپارچگــی بــازار و حفاظــت از 
مشــتری پشــتیبانی می کند. ما در حال بررســی 
تقلــب، دســتکاری برنامه هــای فشــار بــه بــازار و 
قراردادهای غیرقانونی هستیم که نه تنها در داخل 
ایــاالت متحده، بلکــه از ســوی نهادهای خــارج از 
ایاالت متحده به شهروندان ما ارائه می شود. اگر 
هر ردی از نقض قانون مقررات وجود داشته باشد، 
CFTC  باید قدرت اجرایی قوی ای را برای جلوگیری 
از این رفتارهای نادرست داشته باشد. ما با شرکای 
اجرایــی همــکاری خــود در وزارت دادگســتری و 
همچنین دفاتر دادستانی ایاالت متحده همکاری 
نزدیــک داریــم.« »چارلــز هاسکینســون«، یکی 
 از بنیان گــذاران شــرکت مهندســی بالکچیــن 
Input Output Global و بالکچیــن کاردانــو، بــا 
لوین موافق است که شفافیت کریپتو یک نیروی 
کمکــی بــرای قانون گذاران اســت. هاسکینســون 
چنین گفت: »یکی از قدرت هــای صنعت ما این 
واقعیت اســت که مقــررات می توانــد الگوریتمی 
شود. پس الزم نیست فکر کنید که چه کسی قرار 
است بنشیند و بر این توده بزرگ رمزارزی نظارت 
کند.« او افزود که فناوری بالکچین می تواند کارایی 
بســیاری از ســازمان های دولتــی را به میــزان قابل 
توجهی افزایش دهد. هاسکینسون ادامه داد: »به  
اداره مالیات کشــور و اظهارنامه های مالیاتی فکر 
کنید. ما می توانیم اندازه این نهادها و ظرفیت های 
عملیاتی آنها را با استفاده از بالکچین چهاربرابر 

کنیم.« 
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