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قیمتبیتکویندرپایان2022
 20 یا 80 هزار دالر؟

اگر زبان مردم را یادفقط100میلیون تومان؟!
نگیریمجامیمانیم

دریک پای
میزمحاکمه

در یک نظرسنجی از 
27 چهره کسب وکاری 

از  14 صرافی رمزارزی 
ایران بررسی شد

A N A L Y S I S

امنیتداراییها

گفتوگوبامحمدعلیآقامیر،همبنیانگذار
ومدیرتحقیقوتوسعهنوبیتکس،درباره

چالشهایامنیتیدرصنعتبالکچینورمزارز

27
ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال دوم 
ه  ر شـــــــــما
و هفتم   بیســت 
نوزدهم تیــــــر
1 4 0 1
16  صفـــــحه

13

چطور باید از رکودهای مالی 
گذشته برای عبور از روزهای 

سخت امروز  بهره برد؟

درسهای2000
و2008برای

رمزارزها

7

سهم کدام قاره ها از سرمایه گذاری 
خطرپذیر در حوزه رمزارز بیشتر بوده است 

%20.5
%27.7

%51.8 

آثار تصمیم بانک مرکزی مبنی بر کاهش سقف واریز و 
برداشت روزانه در اکوسیستم نوآوری رمزارز چه خواهد بود؟

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

بانــک مرکــزی در یــک اقــدام ســقف واریــز و برداشــت را به 
100 میلیون  تومان تقلیل داده اســت. این دســتور طی یک 
بخشــنامه بــه بانک هــا ابــالغ شــده و بانک هــا نیــز آن را به 
شرکت های پرداخت یار اعالم کردند. همین اتفاق صرافی های 
رمزارز داخلی را شوکه کرده و آنها را در بهت فرو برده است؛ 
چراکه بــا کاهــش ســقف واریــز و برداشــت بــه 100 میلیون 
تومــان در روز عمالً حجم زیــادی از تراکنش هــای روزانه این 
صرافی ها به مشکل برمی خورد. در این گزارش در گفت وگو 
با روح هللا جهنده، قائم مقام رمزینکس؛ رضا مسعودی فر، 
مدیرعامل تترلند و مسعود رحمانی، مدیرمحصول اکسیر 
آثار دستورالعمل بانک مرکزی بر صرافی های رمزارز داخلی 

را بررسی کردیم.

 محدودیت در برداشت روزانه
بانک مرکزی اخیــراً دســتورالعمل جدیدی به شــرکت  های 
پرداخت یــار ارائــه و ســقف برداشــت  و واریــز روزانــه را  100 
میلیون تومان تعیین کرده اســت. این دستورالعمل جدید 
تمام صرافی های رمزارز ایرانی و کاربران آنها را که برای واریز 
و برداشــت بــه شــرکت های پرداخت  یاری متکی هســتند، 
تحت تأثیر قرار می دهد. همین اتفاق باعث حرکت همزمان 
بســیاری از صرافی ها شــد و طــی اطالعیه هــای جداگانه به 
کاربــران خــود اعــالم کردند کــه طــی یــک شــبانه روز امکان 
برداشت 100 میلیون تومان را از کیف پول ریالی خود خواهند 

داشت.
فصل مشترک اطالعیه های این صرافی ها موارد زیر بود:

 ســقف واریز یا برداشت برای هر حســاب بانکی یا شماره 
شبا از تاریخ 1۳ تیر 1۴01، 100 میلیون تومان در روز است.

 کاربران می توانند بــرای مبالغ بیــش از 100 میلیون تومان 
واریز یا برداشــت بــه/از حســاب خــود در صرافــی، از چند 
شــماره شــبا اســتفاده کرده یا بیــن تراکنش ها حداقــل 2۴ 

ساعت فاصله گذاری کنند.
 محدودیت به وجودآمــده برای کاربــران صرافی ها از طرف 
صرافی ها نبوده است. این محدودیت به هیچ وجه به معنای 

قرار دادن سقف برداشت از طرف صرافی ها نیست.

 چهار ســناریوی محتمل بعد از اجرا شــدن 
قانون بانک مرکزی

رضا مســعودی فر، مدیرعامل تترلندمعتقد اســت تبعات 
اجــرای ایــن تصمیم بســیار ســنگین خواهــد بــود. او حتی 
احتمال وقوع سناریوهایی را قوی می داند که برای کل اقتصاد 

کشور می تواند خطرآفرین باشد.
به گفته او این تصمیم، مشکلی است که هم پرداخت یارها 
و هم صرافی  های رمزارزی را درگیر کرده است. مسعودی فر 
توضیح می دهد: »در شــرایطی که کشــور بــا تحریم مواجه 
است، همین اندک روزنه نقل وانتقال پول با این قانون عمالً 
جلوی آن گرفته می شــود. زمانــی که یک نیاز وجــود دارد، با 

وضع قوانین محدودکننده نمی توان نیاز را از بین برد.«
طبق صحبت های مدیرعامل تترلند، اتفاقی که رقم خورده 
چند مشــکل ایجاد می کند؛ یکی اینکه تعداد حســاب ها 
متعدد شده و تعداد تراکنش ها باالتر می رود. دوم اینکه به 
جای یک تراکنش ۵00 میلیونی، پنج تراکنش 100 میلیونی 

انجام می شود و این یک فشار به شبکه بانکی است.
او تأکید می کند: »عمالً با ایــن اقدام بانک مرکزی فضا برای 
زیرزمینی شــدن معامالت و تراکنش هــا باز شــده و به  جای 
اینکه تراکنش ها و معامالت به صورت شفاف از طریق شبکه 
بانکی و تحت نظارت شــاپرک انجام شــود، با تهاتر وجوه یا 
توزیع حساب های متعدد به کاربر نهایی، همانند صرافی های 
غیرمجاز، انجام می شود. همچنین راه گریز از بابت پرداخت 

مالیات بابت معامالت باز می شود.«

 منطق تصمیم بانک مرکزی چیست؟
روح هللا جهنده، قائم مقــام رمزینکس نیز با اشــاره به عدم 
اطالع رسانی دقیق و شفافیت از سوی بانک مرکزی توضیح 
می دهد: »قانون اخیر بانک مرکزی سقف دریافت و پرداخت 
روزانه را 100 میلیون تومان در نظر گرفته است. خیلی قبل تر 
از این، برداشــت از حســاب در رقم باالی 100 میلیون تومان 
را به صــورت الکترونیک نمی توانســتید انجــام دهید، بین 
100 تا 200 میلیون  تومــان را باید به بانک مراجعه می کردید 
و اگر برداشت بیش از 200 میلیون تومان داشتید، باید سند 
می بردیــد و معامله مثالً یک ماشــین یا خانــه دومرحله ای 
انجام می شد. این برای برداشــت از حساب بود. با توجه به 
اینکه خروج پول از سیستم گردش است، ممکن بود به زعم 
رگوالتور تبعاتی داشته باشد، مثل اینکه به دالر تبدیل شده 

و از کشور خارج شود.«
به گفته او امــا اتفاق جدیــد و جالبی کــه اکنون افتــاده، این 
اســت که واریز به حساب نیز محدود شــده است. جهنده 
در این خصــوص می گویــد: »چرا بایــد روند تبدیــل ارزهای 
دیجیتال به ریال کند شود؟ در حال حاضر کسب وکارهای 
زیــادی )خصوصــاً اکنــون و با تــورم فزاینــده ای که در کشــور 
وجود دارد(، با حجم پول های بیشتری در روز درگیر هستند. 
سقف تعیین شــده کنونی واقعاً برای تبادالت پولی امسال 
یک شــوخی اســت و در موارد ســرمایه ای مثل ســهام و ارز 
دیجیتال، اوراق مشــارکت و صندوق و… عمــالً 100 میلیون 

تومان سرمایه گذاری  پاسخگوی نیازها نیست.«
قائم مقام رمزینکس تأکید می کند: »این یک تبعیض آشکار 
ضد صرافی هــای رمزارزی اســت؛ چراکه امــکان تبدیل آنی 
دارایی دیجیتال به ریال را از بین می برد. نمی شود که چنین 
تصمیمی را که تبعات اقتصادی زیادی برای کســب وکارها 
دارد، این طور یک شبه و ناگهانی گرفت. اگر حتی برنامه دولت 
کنترل نقدینگی یا نظارت و جلوگیری از فیشینگ بوده، قطعاً 

راه های بهتری وجود داشت.
ادامه در صفحه بعد

تبادل نظر کارشناسان رمزارز و بالکچین در یک دورهمی 

بالکدیزبهمیزبانینوبیتکسبرگزارشد
دورهمــی کریپتویــی فعــاالن حــوزه بالکچین و 
رمــزارز به منظــور به اشــتراک گذاشــتن دانش 
خبرگان این حوزه، تبادل نظر درباره مســائل و 
اتفاقات مختلف در صنعت بالکچین و توسعه 
این صنعت نوپا از سوی مجموعه بالک دیز و با 

حمایت و میزبانی نوبیتکس برگزار شد. 
در دورهمی بالک دیز ابتــدا مهدی مرتضوی با 
تحلیل چارت ماهانه بیت کوین، درباره شرایط 
فعلــی گفــت: »ســناریوهای مختلفــی بــرای 
بیت کوین وجود دارد کــه در قالب امواج الیوت 
قابــل تحلیل هســتند. ما بعــد از هــر پنج موج 
صعودی، ســه موج اصالحی داریــم، اما درباره 
اینکــه االن در کــدام مرحلــه هســتیم، نظــرات 

متفاوت است.« 
مرتضوی درباره ســناریوهای پیش روی قیمت 
بیت کوین گفــت: »برخی معتقدنــد اکنون در 
اولین موج اصالحی هستیم و ممکن است باز 
هم  روند نزولی ادامه داشته باشد و برخی دیگر 
اعتقاد دارنــد اکنون بیت کویــن در موج چهارم 
الیوت بــوده و می تواند بار دیگــر روند صعودی 

به خود بگیرد.«
در ادامــه و پــس از پرســش  و پاســخ حاضران، 
آرش بــدری درباره لــزوم رعایت نــکات امنیتی 
در بــازار رمزارزهــا گفــت: »برای حفــظ امنیت 
دارایی هــای رمــزارزی موجــود در کیــف پــول 
شــخصی و پلتفرم های تبادل الزم اســت تا به 
چند نکته امنیتی توجه کنیم. مثــالً برای امور 
مالی خود از ایمیل جداگانه ای اســتفاده کنیم 
و بــا ایمیــل شــخصی و عمومــی خود حســاب 
کاربری نســازیم. اســتفاده از مرورگر جداگانه 
برای ورود بــه کیف پول و حســاب کاربری خود 
در پلتفرم ها باعث می شود کش و کوکی سابقه 
بازدیدمــان از ســایت های مختلــف در اختیــار 

دیگران قرار نگیرد.«
بدری درباره نکات کلی و پرتکرار افزود: »حفظ 
کلید خصوصی کیف پول ها، اعتماد نکردن به 
افراد ناشــناس و کلیک نکــردن روی لینک های 
مشــکوک، تــا حــد زیــادی می توانــد امنیــت 

دارایی هــای رمــزارزی مــا را افزایش بدهــد.« او 
سپس راهکارهایی برای ارتقای امنیت کاربران 

رمزارزی ارائه داد.
پــس از او، ضیا صــدر، دربــاره روش های حفظ 
حریم خصوصی گفت: »شبکه های بالکچینی 
شفاف هستند و به صورت پیش فرض می توان 
تراکنش هایــی را کــه در ایــن شــبکه ها انجــام 
می شــود، مشــاهده و رهگیــری کــرد. امــا بــا 
اســتفاده از برخــی تکنیک ها می تــوان مانع از 

رصد کامل تراکنش ها شد.«
صــدر بــه کســانی کــه تراکنش هــای ســنگینی 
دارنــد و جلوگیری از رصــد آنها برایشــان مهم 
اســت، توصیه کرد: »استفاده از تکنیک هایی 
بیــپ۴۷  پی جویــن،  کوین جویــن،  مثــل 
و کوین میکســینگ می توانــد تــا حــد زیــادی 
رصد تراکنش ها را ســخت تر کند. همچنین با 
استفاده از شبکه های الیه دوم مثل الیتنینگ 
عمالً امکان رصــد تراکنش های رمزارزی از بین 

می رود.«
حمیــد باطنــی نیــز دربــاره راهکارهــای حفــظ 
حریم خصوصی در بالکچین توضیح داد: »با 
اســتفاده از پروتکل  هایی مثل زی کی اســنارک 
می توان تا حد زیادی امکان رصد تراکنش های 
بالکچینــی را کاهــش داد کــه ایــن موضــوع 
می تواند بــه حفــظ حریــم خصوصــی کاربران 

کمک کند.«
در ادامه این دورهمی، میثم رضایی با بررســی 
شــبکه های  امنیتــی  مختلــف  فاکتورهــای 
بالکچینی اظهار کرد: »تعداد نودهای شــبکه 
تأثیر چندانی در پایداری آن نخواهد داشــت، 
بلکــه قــدرت پــردازش ماینرهــا مؤلفــه اصلــی 
خواهــد بــود؛ چراکــه افزایــش قــدرت شــبکه 
بالکچینــی می تواند هزینــه انجــام تراکنش ها 
را کاهش دهــد و این موضوع بــا افزایش حجم 
تراکنش ها، درآمد ماینرها و پایداری شــبکه را 
تضمین خواهد کرد.« این نخســتین دورهمی  
کریپتویــی بالک دیــز پــس از کرونــا بــود کــه به 

میزبانی نوبیتکس برگزار شد.

REPORTگزارش

آثار تصمیم بانک مرکزی مبنی بر 
کاهش سقف واریز و برداشت روزانه در 

اکوسیستم نوآوری رمزارز چه خواهد بود؟

فقط
100میلیونتومان؟!
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رگوالتوری
R E G U L A T O R Y

 انفصال از خدمت تا قطع 
انشعاب های برق و گاز  

در انتظار متخلفان

تشدیدبرخوردبا
ماینینگغیرمجاز

 پــس از اینکــه در چند مــاه اخیر 
اخباری مبنی بر پیگیری تصویب 
قوانینــی بــا هــدف تشــدید برخــورد بــا 
سوءاستفاده کنندگان از برق یا گاز یارانه ای 
جهت استخراج غیرقانونی رمزارز منتشر 
شد، ســخنگوی صنعت برق اعالم کرد که 
باالخــره قوانیــن مــورد اشــاره بــه تصویب 

رسیده و اجرا می شود.
 مصطفــی رجبــی مشــهدی، 
ســخنگوی صنعــت بــرق در این 
رابطه گفت: »استفاده از برق یا گاز یارانه ای 
برای استخراج رمزارز به لحاظ ماهیتی هیچ 
تفاوتی با قاچاق سوخت نداشته و تبعات 
منفــی آن ابعــاد وســیع تری نیــز دارد؛ زیرا 
متخلفان با فشار بر شبکه برق و گاز در ایام 
گــرم و ســرد ســال، احتمــال خاموشــی؛ 
خصوصاً در بخش های مولــد اقتصادی را 
افزایــش داده و از ایــن مســیر بــر تولیــد، 
اشــتغال و نرخ تورم در کشــور اثرات منفی 

جبران ناپذیری می گذارند.«
 مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه 
بــرق کشــور افــزود: »بــر اســاس 
قوانین جدید که به مراجع ذی ربط نیز ابالغ  
شده، در صورت کشف موارد سوءاستفاده 
از برق یا گاز یارانه ای جهت استخراج رمزارز 
در محل دستگاه های دولتی، مؤسسات و 
نهادهای عمومی غیردولتی )موضوع ماده 
۵ قانون مدیریت خدمات کشوری(، فرد یا 
افراد متخلف جهت انفصال از خدمت به 

مراجع قضایی معرفی خواهند شد.«
 سخنگوی صنعت برق با اشاره به 
اینکه جریمه نقدی در مقایسه با 
شرایط قبل چهاربرابر شــده، تصریح کرد: 
»بــر اســاس قوانیــن جدیــد، هزینــه بــرق 
مصرفــی بــه  انــدازه چهاربرابــر نــرخ بــرق 
صادراتی )100 برابر هزینه بــرق یارانه ای( از 

متخلفان اخذ می شود.«
 رجبــی مشــهدی ادامــه داد: »بر 
اســاس این مصوبه، در نوبت اول 
بــه مــدت ســه مــاه بــرق یــا گاز یا ســهمیه 
سوخت مایع متخلف قطع می شــود و در 
صــورت تکرار تخلــف، قطعی برق یــا گاز یا 
سهمیه سوخت مایع برابر یک سال خواهد 
بــود.« ســخنگوی صنعــت بــرق در پایــان 
خاطرنشــان کــرد: »بــر اســاس مصوبــات 
جدیــد، از ایــن پــس تمامــی دســتگاه های 
ماینینــگ غیرمجــاز کشف شــده معــدوم 

خواهند شد.«

NEWSخبر

خاندوزی می گوید سند تنظیم گری رمزارزها 

در حال نهایی شدن است 
آن هم با نگاهی مثبت

وزیر اقتصاد:  باید نگاه حذفی را کنار گذاشت و از پدیده رمزارزها بهره درست برد!

برنامه حمایــت از تولیــد دانش بنیــان وزارت اقتصاد در 
مراســمی با حضور ســید احســان خانــدوزی وزیــر امور 
اقتصادی و دارایی، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور و سید محسن دهنوی رئیس فراکسیون 
اقتصــاد دانش بنیان مجلس شــورای اســالمی رونمایی 
شــد. برنامــه ای کــه جــدا از بحث هــا و دیدوبازدیدهــای 

اســتارتاپی و دانش بنیانــی اش برای اکوسیســتم رمزارز 
کشور صحبت های مهمی داشت.

مدت هاســت کــه فعــاالن رمــزارزی و برخــی چهره هــای 
شناخته شــده در دولــت و مجلس تــالش می کنند قفل 
رگوالتــوری حــوزه رمــزارز و بالکچین را بــاز کننــد و تأکید 
دارنــد قفــل بــودن ایــن حــوزه از منظــر سیاســت گذاری 

جــز از دســت رفتــن فرصت هــای کارآفرینانه دســتاورد 
دیگــری نخواهــد داشــت. حــاال بــرای اولیــن بار یکــی از 
مهم ترین وزرای کابینه تمام قد از فناوری و بازار رمزارزها 
و فرصت هــای آن حمایــت و تأکیــد کــرده نبایــد از ترس 
فنــاوری، موهبت و فرصــت آن را از دســت داد؛ آن هم با 
تأکید بر حــوزه رمزارزها! یک پیروزی بــزرگ برای فعاالن 
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کسبوکار
B U S I N E S Sامنیت دارایی ها

گفت وگو با محمدعلی آقامیر، هم بنیان گذار و مدیر تحقیق و توسعه پلتفرم 
تبادل رمزارز نوبیتکس، درباره چالش های امنیتی در صنعت بالکچین و رمزارز 

 به عنوان سؤال اول مهم ترین چالش های 
امنیت در حوزه رمزارزها به شــکل کلی چیست؟ و 
وقتــی در مــورد کســب وکارهای تبادل یــا صرافی ها 
صحبت می کنیم، چه مسائلی در ارتباط با امنیت 

حائز اهمیت هستند؟
اگــر چالش های امنیتــی را به صورت کلــی در حــوزه رمزارزها 
بررسی کنیم، بســیار گســترده هســتند. امنیت را از بحث 
نگهــداری دارایــی، نقل وانتقــال و حریــم خصوصــی تــا 
شــاخص های فاندامنتــال مثــل ایده، تیم و مســیر توســعه 
می توانیم تعریف کنیم. به عنوان یک سرمایه گذار یا شخص 
عالقه مند به فعالیت در حوزه رمزارزها، دغدغه امنیتی افراد 
شــامل تمام این مباحث می شــود. برای مثال اگر اشخاص 
می خواهند روی یک پروژه ســرمایه گذاری کننــد، باید دقت 
کننــد که این پــروژه پانــزی نباشــد و نقشــه راه آن به درســتی 

تعریف شده باشد.
امنیت در بحث نگهداری رمزارزها هم بسیار گسترده است. 
اینکه نگهداری در چه سامانه یا کیف پولی اعم از وب بیس، 
نرم افزاری یا ســخت افزاری و به شــکل هات یا کلد باشد، هر 

کدام یک  بار امنیتی ایجاد می کند. 
عالوه بر این موارد، ممکن است شما در یک پروژه ارزشمند 
سرمایه گذاری کنید و نحوه درست نگهداری را هم به کار گرفته 
باشید، اما به  واســطه الگوریتم های شناســایی و تحریم ها، 
دارایی های شما امنیت نداشته باشــد یا نقل وانتقاالتی که 

انجام می دهید به ریسک های امنیتی منجر شود.
تمام این موارد در بحث امنیت رمزارزها می توانند به عنوان 
سرفصل تعریف شوند. در مورد صرافی ها همه این موارد در 
رابطه  با دارایی کاربران وجود دارند و به عنوان پارامتر امنیتی 
تعریف می شــوند. پارامترهایی که گاهــی در تضاد همدیگر 

مدیر سابق بخش بازی در تیک تاک شرکت بالکچینی 
متاصفر را راه اندازی کرد

ازتیکتاکبهمتاصفر
 »جیســون فانگ« )Jason Fung( که 
مدیریت بخش بازی در تیک تاک را بر 
عهده داشت، شــرکتی با زیرساخت بالکچین 
را راه انــدازی کــرده اســت. هــدف ایــن شــرکت 
متصل کردن متاورس های مختلف به یکدیگر 

است.

 فانــگ هم اکنــون مدیرعامــل شــرکت 
متاصفر )Meta0( است. فعالیت این 
شــرکت معطوف بــه این هدف اســت کــه برای 
توســعه دهندگان و طراحــان بازی هــا، ادغــام 
بالکچین را آسان تر کند. شــرکت متاصفر این 
کار را از طریــق رابــط برنامه نویســی کاربــردی 
)API( برچســب ســفید )white-label( )بــه 
زبان ساده، راه حل برچسب سفید ادغام میان 
رابط  های برنامه نویسی را انجام می دهد. اگر در 
موقعیتی، با بیش از یک API ســروکار داشــته  
باشیم، راه حل برچســب سفید به ادغام میان 
آنهــا و یکپارچه کــردن تجربــه کاربــر کمــک 
می کند( و همچنین راه حل های متکی بر کیت 

توسعه نرم افزار انجام می دهد.

 فانگ در ایمیلی برای رسانه بالک ورکز 
نوشــت: »من تیک تــاک را تــرک کردم؛ 
بــرای  کــه  یافتــم  خوبــی  فرصــت  چــون 
توســعه دهندگان بازی که قصد دارند بازی های 
بالکچینــی بســازند، امــا در حــال حاضــر بــه 
زیرساختی تکه تکه  دسترسی دارند، راه حل ارائه 
دهم.« به نظر فانگ این مشــکل در بازار ارزش 
آن را دارد که برایش راه حل ارائه شود. در پروفایل 
لینکدین فانگ نوشته شده که او در ژوئن 2020 
به عنــوان مدیــر بین المللــی محتــوای بــازی بــه 
خدمات ویدئوی کوتاه تیک تاک پیوست. فانگ 
یکی از اعضای مؤسس تیم بازی در این شرکت 
بــود و در دومین ســالی که در تیک تــاک حضور 
داشت، در سمت ریاســت بین المللی راهبرد و 
عملیات در این واحد فعالیت می کرد. این مدیر 
اجرایی کار خــود را با اســتارتاپ های فناورانه در 

زمینــه بــازی شــروع کــرد و کمــک کــرد کــه 
شــرکت هایی در زمینــه ویدئــوی آنالین، پخش 
زنده و ورزش های الکترونیکی فانتزی پایه گذاری 
شــوند.او در لینکدین خود نوشــته که در ســال 
 )EA( 201۷، 9 مــاه در شــرکت الکترونیــک آرتــز
فعالیت کرده و مدیریت طراحی و توسعه همه 
برنامه های ورزشی آسیایی این شرکت، از جمله 
تولید مسابقات زنده و آنالین را برعهده داشته 

است.

 فانــگ پیــش از آنکــه بــه تیک تــاک 
بپیوندد، دو سال مدیریت ورزش های 
الکترونیکی بین المللی در گروه علی بابا را نیز بر 
عهــده داشــته اســت.با وجــود آنکــه شــرکت 
متاصفر در شرایطی تأسیس شــده که فضای 
بازار رمزارز در تالطم به سر می برد، فانگ گفته 
که این شــرکت قصد دارد تیم خود را تشــکیل 
بدهــد و محصوالتــی را بــا برنامه هــای دنیــای 
واقعــی )real-world applications( عرضه 
کند. به نظــر فانگ رکود اخیــر در بــازار رمزارز، 
فرصتی برای تمرکز بر ســاختن است. او گفته 
که یک سازنده است و بهتر است حواسش با 

نوسانات بازار پرت نشود.

 بعضــی از توســعه دهندگان بازی های 
ســنتی هم اخیراً به دنیــای وب ۳ وارد 
شــده اند. همچنیــن شــرکت بــازی وب ۳ 
»ایمیوتیبــل« )Immutable(، اخیــراً »هنری 
چو« )Henry Cho( را که مدیر ســابق طراحی 
محصول برای بخش پرداخت فیس بوک بود، 
بــرای مدیریــت طراحــی محصــول پروتــکل 
اســتخدام کرده اســت.»مارک اوبــری« نیز که 
یکــی از مدیــران اجرایــی ســابق در شــرکت 
 )Activision Blizzard( »اکتیویژن بلیــزارد«
بــود، قــرار اســت در یازدهــم ژوئیــه به شــرکت 
بازی هــای بالکچینــی »کاتئــون گیمینــگ« 
)Catheon Gaming( بپیونــدد و در ســمت 
یکی از مدیران عامل این شرکت فعالیت کند.
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یکی از جدی ترین دغدغه های کاربران و البته رگوالتورها در ارتباط با پروژه ها و کسب وکارهای رمزارزی از جمله پلتفرم های تبادل، 
مسئله امنیت است؛ مسئله ای که برخی اتفاقات در گذشته نه چندان دور که برای صرافی های شناخته شده بین المللی افتاده 
هم بر شــدت و حدت آن افزوده اســت. اگرچه در بســیاری موارد فعاالن رمزارزی ایران اعتقاد دارند منتقدان و مخالفان این 
بازار/صنعت صرفاً از امنیت به عنوان ابزاری برای برخوردهای سلبی با این حوزه استفاده می کنند، اما دغدغه های کاربران از 
جنس دیگری است. در گفت وگویی تحلیلی با محمدعلی آقامیر، هم بنیان گذار صرافی رمزارزی نوبیتکس درباره پارامترها، 
بایدها و البته چالش های امنیت در حــوزه رمزارز صحبت کرده ایم. آقامیر که دانش آموخته مقطــع دکتری کنترل فرایند از 
دانشگاه صنعتی شریف است، اعتقاد دارد برقراری تعادل میان دو متغیر سرعت و امنیت در صرافی های رمزارزی یک معادله 

استراتژیک است که در نهایت باید با متغیر تأثیرگذاری به نام منافع و حقوق کاربران، برای آن راهکاریابی کرد.
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چهرهها
F I G U R E S

سفیربایننسدرتیکتاک
بزرگ ترین صرافی دنیا از همکاری با مشهورترین تیک تاکر دنیا به دنبال چیست؟

خابــی لیــم، کمدیــن ایتالیایی-ســنگالی و یکــی از 
بزرگ ترین تیک تاکرهای دنیا از نظر تعداد دنبال کننده 
پــس از ســبقت از چارلــی داملیــو، هم اکنــون به عنــوان 

ســفیر بایننس، بزرگ ترین پلتفرم جهان در 
خریدوفــروش رمزارزهــا، شــروع بــه کار کرد. 
ایــن در حالــی اســت کــه ایــن پلتفــرم هفتــه 
گذشــته در جهت ورود بــه دنیــای ان اف تی، 
بــا کریســتیانو رونالــدو، ســتاره پرتغالــی 
دنیای فوتبال، شــریک شــد. ایــن قراردادها 
و شــراکت های جنجالــی با ســتارگان دنیا در 
زمان ســختی برای رمزارزها جریــان دارد. در 
ماه مــه با ســقوط TerraUSD شــوک بزرگی 
به بازار رمزارزها وارد شــد و بسیاری سرمایه 
خــود را از دســت دادنــد. در پــی ایــن افــت، 

کمپانی هایی چون Crypto.com، کوین بیس، بالک فای 
و جمینی نیز دچار مشکل شدند. 

بســیاری کــه در ایــن کمپانی هــا مشــغول بــه کار بودنــد 
اخراج شدند و ارزش رمزارزها تا حدود ۳۵ درصد کاهش 
یافت. درحال حاضر بسیاری از کاربران و سرمایه گذاران 
عصبی هســتند، مگــر اینکه آن قــدر خوش بین باشــند 
که قیمت  بیت کویــن تا ماه نوامبر به بــاالی ۶0 هزار دالر 

برسد.

 ابرقهرمان تازه بایننس
خابــی لیــم در تاریــخ ۳0 ژوئن بــا انتشــار یک ویدئــو برای 
طرفــداران خــود در تیک تــاک و اینســتاگرام، در لبــاس 
یــک ابرقهرمان با نــام تجــاری بایننــس ظاهر 
شــد. این کمدین مشــهور با به ســخره گرفتن 
راهکارهــای پیچیــده و ســاده کــردن آنهــا بــه 
شهرت امروزی خود رسیده است و او تمام این 
کارها را بدون بــه زبان آوردن یــک کلمه و تنها 
با باز کردن دستانش انجام می دهد. بایننس 
در یــک بیانیــه مطبوعاتــی گفــت که لیــم این 
قالب تیک تــاک را بــرای ویدئوهــای مربوط به 
وب۳ اعمال می کند و ســعی می کند مفاهیم 
پیچیــده را بــرای دنبال کننــدگان خــود ســاده 
کند. با ایــن  حال ممکن اســت انجــام این کار 
در ویدئوهایــش برای او ســخت باشــد، چراکــه او به ندرت 
صحبــت می کنــد. لیــم در بیانیــه ای گفــت: »فالوورهایــم 
خانواده من هســتند و من همیشــه به دنبــال چالش های 
جدید و محتــوای جالب برای به اشــتراک گذاشــتن با آنها 
هستم. من مدتی اســت که در مورد وب۳ کنجکاو شده ام 
و از این فرصت اســتفاده کردم تا با رهبرانی مانند بایننس 
شــریک شــوم، زیرا بــا کاری کــه مــن انجــام می دهــم کامالً 
مطابقت دارد؛ سرگرم کردن و آسان کردن مفاهیم پیچیده.«

 خابی لیم و متاورس
لیم همچنیــن در مشــارکت بــا متــا، بــرای تبلیغ متــاورس 
انتخاب شــده اســت. او در ویدئویی در کنار مارک زاکربرگ 
ظاهر شد. خابی لِیم و کریستیانو رونالدو به عنوان سفیران 
بایننس، ان اف تی هایی می سازند که طرفدارانشان می توانند 
آنها را بخرند و معاملــه کنند. بســیاری معتقدند که وب۳ 
می توانــد آینــده اقتصــاد را بهبــود بخشــد، امــا برخــی از 
کهنه کاران صنعت رسانه های اجتماعی معتقدند که این 
فضا بیش از حد ناپایدار است و نمی توان به آن اعتماد کرد. 
هنک گرین، یک یوتیوبر قدیمی، هفته گذشته در جریان 
VidCon گفت: »من شخصاً در مورد ان اف تی ها اطالعات 
کمی دارم و قصد ندارم چیزی را که ممکن اســت ارزشمند 

نباشد، به کسی بفروشم.«
اعتماد طرفداران به یک ســازنده ان اف تی می تواند بســته 
به شــهرت برندهایی کــه مســئول تبلیغات آنها هســتند، 
به شــدت تغییر کند؛ امــا معامالت برنــد برای ســازندگانی 
کــه بــه دنبــال کســب درآمــد قابل اعتمــاد هســتند، عمالً 
اجتناب ناپذیر است. به ویژه در تیک تاک که تولیدکنندگان 
محتوا، به اندازه کافی دستمزد دریافت نمی کنند. بایننس با 
سفیرانی مانند لیم و رونالدو، می تواند به مبالغ بزرگی دست 
 یابد اما این ستاره ها ممکن است با خشم عمومی طرفداران 

در آینده مواجه شوند.

کسری حسنی  

@kasrahsni

NEWSخبر

اتهام جدید
یکی از کارکنان ســابق شــرکت 
رمــزارز سلســیوس ایــن کمپانــی را بــه 
دســتکاری در قیمت هــای بــازار متهــم 
کــرده اســت. سلســیوس 20 روز وقــت 

دارد به این اتهام پاسخ دهد.

سرمایه گذاری جدید
شــرکت ســرمایه گذاری کانوی 
 ونچــرز اعــالم کــرده یــک صنــدوق 1۵0 
میلیــون  دالری راه انداختــه تــا صرفــاً 
روی پروژه هــای بــازی مبتنــی بــر وب ۳ 

سرمایه گذاری کند.

بایننس در اسپانیا
بایننــس اعالم کــرده که دولت 
اســپانیا تأییدیــه فعالیــت ایــن صرافی 
را در ایــن کشــور صــادر کــرده اســت. 
بایننس مدت هاســت فعالیت خود در 

قاره اروپا را گسترش داده است.

یک پیش بینی
رئیــس  شــارما«،  »روچیــر 
و  راکفلــر  مؤسســه  هیئت مدیــره 
کارشناس سابق بانک مورگان استنلی 
اعــالم کــرده بیت کویــن می توانــد یــک 

بازگشت قدرتمند داشته باشد.
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درسهای2000
و2008برایرمزارزها
چطور باید از رکودهای مالی گذشته برای عبور از روزهای سخت بازار رمزارزها بهره برد؟

اندریسن هوروویتز یکی از معتبرترین وی سی های دنیاست. 
اما در کنار خبرهای ســرمایه گذاری این شــرکت؛ تحلیل ها 
و بینش هایــی که ایــن شــرکت در حوزه هــای گوناگــون ارائه 
می دهد، معموالً بسیار مورد توجه قرار می گیرند. حال این 
شــرکت در تحلیلی با قلــم »کریس دیکســون« کــه یکی از 
شرکای این وی ســی اســت، درباره درس هایی که می توان از 
ســال های 2۰۰۰ تا 2۰۰8 و رکودها و ریزش های بــازار فناوری 
در آن روزها برای حــوزه رمزارزها در ایــن روزها گرفت و به کار 

بست، نوشته است.
مــن کار اینترنتــی خــودم را در اوایــل دهــه 2000 آغــاز کردم. 
شاید تصورش در حال حاضر دشوار باشــد؛ اما مردم فقط 
برای بررســی ایمیــل یا انجــام بعضــی از تحقیقات شــان از 
اینترنت اســتفاده می کردند. یک کاربــر اینترنت به صورت 
میانگین حدود ۳0 دقیقه در روز آنالین بود. این عدد امروز به 
هفت ساعت رسیده است. آن روزها الزم بود برای استفاده 
از اینترنت در مقابل یک رایانه بنشــینید و بــرای اتصال به 

اینترنت »الگ این« کنید.
دهه 2000 دوران رکــود دات کام ها بود. در ســال 2001 قیمت 
سهام آمازون به پایین ترین حد خود رسید. در آن دوران یک 
نظرسنجی از آمریکایی ها انجام شد تا میزان تمایل شان به 
افزایش باند اینترنت را بپرسند. اکثرشان پاسخ منفی دادند؛ 
زیرا ایمیل محبوب ترین کاربرد اینترنت بود و در نتیجه آنها 
نیازی به افزایش پهنای باند نمی دیدند. عالوه بر آن، آکادمی 
ملی علوم در فهرست اختراعات بزرگ قرن گذشته اینترنت 
را در رده ســیزدهم پس از تلویزیون و رادیو قرار داد. آن روزها 
تصور این بود که اینترنت اختراع جالبی است، اما استفاده 

از آن محدود است و مکان مناسبی برای تجارت نیست.
همان زمان برخی توســعه دهندگان و بنیان گــذاران وب 2 را 
پایه گذاری کردند. یعنی توانستند اینترنت را از یک رسانه 
که صرفاً برای مطالعه بود، به جایی برای خلق کردن و نوشتن 
تبدیل کنند. مهم ترین نوآوری در این دوره صفحات وب بود 
که به صورت پویا و بدون نیاز به بارگیری دوباره به روز می شد. 
این کار به کمک اِی جکس )AJAX( میســر شــد؛ ای جکس 
مجموعه ای از استانداردها و فناوری هاست که امکان تعامل 

آسان کاربر با وب را فراهم کرد.

 درس اول
یکی از نکات قابل توجه در آن دوره این بود که مهندســان و 
بنیان گذاران وب 2 صرفاً در ساعات پس از کار یا آخر هفته ها 
درباره این نوآوری ها صحبت می کردنــد. در طول هفته و در 
ســاعات کاری آنها مشــغول کاری بودند که بــه فناوری های 
اصطالحاً جدی مربوط بود. آن زمان دیدگاه عمومی این بود 
که محصوالت وب 2 اسباب بازی هایی هستند که نمی توانند 

به یک کسب وکار واقعی شکل دهند.
این بــرای مــن درس بزرگی شــد. مدتی طول کشــید تــا آن را 
یاد بگیرم و ســرانجام هم مجموعه ای از پست های وبالگی 
دربــاره اش نوشــتم. بــرای مثــال »چیز بــزرگ بعــدی از یک 
اسباب بازی آغاز می شود«. وب 2 فریبنده بود، زیرا امکانات 
زیادی برای طراحی محصوالت جدید در اختیار می گذاشت. 
برای مثال »اگر  این ویژگی و آن ویژگی را با هم ترکیب کنید، 

چه محصولی به دست خواهد آمد؟«.
یک نکته قابل توجه دیگر آن بود که جامعه وب 2 در آن روزها 
بسیار کوچک، اما پرشــور بود. به یاد دارم که در سال 200۴ 
به جلسه ای رفتم که اولین جلسه فناوری نیویورک محسوب 
می شد. کل افراد شرکت کننده در یک اتاق کوچک حضور 
پیدا کردند. عده ای نرم افزاری را که ابداع کرده بودند، نمایش 
دادند و تا آخر شب درباره اش گفت وگو کردند. احساس ما 
این بود که انقالبی در راه است. گویی ما رازی را می دانستیم 

که سایر دنیا هنوز کشفش نکرده اند.

 درس دوم
مــن هــم روی راه انــدازی وب 2 خــودم به نــام ســایت ادوایزر 
)SiteAdvisor( کار می کردم. در ســال 200۳ که ما شروع به 
توســعه آن کردیم، تهدیدات امنیتی وب نیز بیشتر از قبل 
شدند و قابل کنترل نبودند. اکثر مردم با رایانه های شخصی 
و اینترنت اکسپلورر کار می کردند و مشکالتی مثل فیشینگ 
و نرم افزارهای جاسوسی زیاد بود. ایده سایت ادوایزر این بود 
که به کاربران درباره تهدیدات امنیتی هشدار بدهد، سپس 
با گذشت زمان، از قابلیت های وب 2 مثل بازخوردهای کاربر 
)user-generated reviews( بهره  گیرد. این روشی است 
که بــه واســطه اش کاربــر بــرای اســتفاده از یک ابــزار جذب 

می شود و سپس خودش در شبکه مشارکت می کند.
در ســال 200۵، یاهــو دو خرید مهم کــرد؛ فلیکــر )Flickr( و 
دلیشــس )Delicious(. این حرکت بزرگی بــرای وب 2 بود. 
تا پیش از آن وب 2 یک ســرگرمی فرض می شد، اما شرکتی 
مثل یاهو، وب 2 را به بخشــی از راهبرد خودش تبدیل کرد. 
ایــن زمانی بود کــه وب 2 بــه جریان اصلــی فنــاوری تبدیل و 
کســب وکارهای زیادی بــه وب 2 منتقل شــد. عالوه بــر آن، 
کارآفرینان جدیدی نیــز وارد این فضا شــدند. اینجا بود که 
رقابت از اینکه ایده خالقانه ای تولید شود، به عملکرد منظم 

تغییر کرد.
در ســال 200۷ وب 2 محوریــت یافــت. تعــداد کاربــران 
فیس بــوک از 10 میلیون نفر گذشــت؛ توییتر در حال رشــد 
بود و گوگل، یوتیوب را خرید. ســپس بحران مالی 2008 رخ 

داد و همیــن امر موجب شــد که بودجه فناوری قطع شــود. 
با وجود ناامیــدی و بدبینی عده ای و با وجود دشــواری هایی 
که بســیاری از مردم در این دوران متحمل شدند، سال های 
2008 تا 2011 به یک عصر طالیی تبدیل شد. برای مثال اپل 
برنامه های آیفون خود را در سال 2008 منتشر کرد؛ بنابراین 
در تولید تلفن های همراه انقالبی به وجود آمد و تقریباً تمام 

اپلیکیشن های برتر ساخته شد.

 درس سوم
بــا ایــن وصــف، وقتــی بــه گذشــته نــگاه می کنیــم، متوجه 
می شویم که سه روند قدرتمند و همگرا وجود داشته است: 1. 
رسانه های اجتماعی که جایگزین کلمه وب  شد. 2. ر ایانش 

ابری و ۳. ظهور گوشی های هوشمند. 
امروز فناوری بســیار متفاوت از دهه 2000 اســت، چنان که 
 تعداد بسیار اندکی از متصدیان فناوری بر اینترنت تسلط 
دارند، امــا در دهه 2000 این گونه بود کــه وب 2 به عنوان یک 
نوآوری نادیده گرفته می شد. درست مانند اینکه دوستانی 
در حوزه فنــاوری دور هم جمع می شــدند و دربــاره چیزهای 
بی اهمیت حرف می زدند، اما امروز اگر جنبش جدیدی به راه 
افتد، کسانی که در این فضا منافع ریشه دار دارند، به شدت 
واکنش نشان خواهند داد، اما به  هر ترتیب همان الگوهای 
خالقانه هنــوز هم وجــود دارد. بــه گمان مــن رمــزارز و وب ۳ 

بهترین نوآوری است.
از نظر من احساسات منفی به بازار رمزارز در این روزها بسیار 
شبیه به سال 2008 است. اگر ما در حال رفتن به سوی یک 
رکود طوالنی هستیم، الزم است از سال 2008 درس بگیریم 
و به دو چیز فکر کنیم؛ حفظ سرمایه و تمرکز بر چشم انداز 
بلندمدت. درس راهبردی این است که چشمان خود را کامالً 
بر چرخه محصــول متمرکز کنیــم. چیزهایی که بــرای افراد 
باهوش جالب به نظر می رسد، باالخره تحول را رقم خواهند 
زد. اســباب بازی ها روزی به ابزار ضروری تبدیل می  شــوند و 
سرگرمی های آخر هفته روزی به فعالیت های اصلی تغییر 
می کنند. شــاید بدبین ها هوشــمند به نظر برســند، اما در 

نهایت خوش بین ها هستند که آینده را می سازند.

NEWSخبر

 آغاز آزمایش ان اف تی ها 
در فیس بوک

متاگاماولرا
برداشت

 کمپانــی متــا کــه پیش تــر بــا نام 
فیس بوک شــناخته می شد، در 
روز جمعه اعالم کرد که ان اف تی های برخی 
سازندگان و هنرمندان منتخب در آمریکا 
در پلتفرم فیس بوک آزمایش خواهد شد. 
این شــرکت اعالم کرده که این توکن ها در 
شبکه های پلی گان و اتریوم قرار دارند، اما 
بــه زودی پشــتیبانی از توکن هــای شــبکه 
سوالنا و Flow NFT نیز آغاز خواهد شد. 
این ویژگی جدید فیس بوک به هنرمندان 
این امکان را می دهد تا ان اف تی های خود 
را به صورت یک پســت در ایــن پلتفرم به 
نمایش بگذارند. این آثار هنری با برچسب 
»کلکســیون های دیجیتال« به اشــتراک 
گذاشته می شوند و اســتفاده گسترده از 
ایــن فنــاوری می توانــد امــکان هماهنگی 
والت کاربران با حســاب های فیس بوک و 
امکان تراکنش های همتابه همتای آسان 

ان اف تی ها را به ارمغان آورد.

»ناودیــپ ســینگ«، مدیــر   
محصوالت متا، در توییتی نحوه 
قرارگیــری ان اف تی هــا در فیس بــوک را به 
کاربران نشــان داد. در این توییت کاربران 
دارای یــک بخش بــه نام کلکســیون های 
دیجیتــال هســتند کــه می تواننــد در آن 
ان اف تی هــای خود را به نمایــش بگذارند. 
کاربران می توانند حساب های فیس بوک 
خود را به کیف پول های خود متصل کنند 
و همچنیــن ان اف تی هــای خــود را بــه 
پســت های فیس بوک تبدیل کننــد. این 
امــکان بــه ســایر کاربــران امــکان الیــک، 
اشــتراک گذاری و کامنــت را می دهد. این 
اقدام متا در جهت دعوت کاربران وب۳ به 
دنیای خود اســت. همچنین این کمپانی 
اخیراً تغییراتــی را در گروه های فیس بوک 
آغاز کرده که آنهــا را بیش  از پیش شــبیه 

گروه های پلتفرم دیسکورد می کند.

 به گفته سخنگوی متا، این غول 
شبکه اجتماعی شروع به عرضه 
ان اف تــی  در اینســتاگرام برای ســازندگان 
منتخــب »در چند کشــور« کرده اســت. 
اینســتاگرام قبــالً اعــالم کــرده بــود کــه به  
محض آپلود یا اشتراک گذاری ان اف تی ها 
در برنامه، به طور خودکار خالق و گردآورنده 
محصــول را تگ می کنــد. همچنین هیچ 
هزینه ای بــرای ارســال یا اشــتراک گذاری 

وجود ندارد. 




