
11 107

فروش 20 هزار ان اف تی به ارزش 10 میلیون دالر!

همکاری تایم با سندباکس

بیت کــوین 10 
 هــزار دالری
 یا 30 هــزار 

دلــاری؟

14

۲۰ سال دیگر 
ما و دیفای

 رهبر بازار شدن  در 
یک صنعت چقدر 

زمان می برد؟

3

بعد از مدت ها 
بازار سبزپوش شد

تحلیل هفتگی بازار 
رمزارزها که فعالً نشان از 

بهبود اوضاع دارد
 
5

نقد مدیرعامل 
SEC ریپل به

این روزها همه از دست 
نهاد ناظر مالی آمریکا 

ناراضی اند
 
5

12
شرکتهایبزرگبینالمللیکهخیلیزودکریپتورابهعنوانابزارپرداختبهرسمیتشناختهاند

پیشگامانپذیرش:اینجاپرداختبارمزارزمجازاست!

چیزی را که باورکردنی 
نیست باور نکنید!

گفتوگوباخشایارقوامفر،مدیرپشتیبانیسیتکس

29
ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال دوم 
ه  ر شـــــــــما
بیســـت و نهــم  
دوم مــــــرداد
1 4 0 1
16  صفـــــحه

15

میلیاردر بریتانیایی 
باوجود رکود بازار دست از 

سرمایه گذاری نمی کشد

وقتیهمهفرارکردند
آلنهواردماند!

فاز جدید رمزارز 
در کیش

مهرداد تاوتلی، دبیر جامعه هتل داران 
کیش در گفت وگویی خبر داد 

  آماده سازی دستگاه های مبدل 
چهار رمزارز به ریال 

هیجان کاربران را

 کنترل کنیم

آکادمی مزدکس برگزار کرد: 
آنچه باید در مورد پروژه های 

اسکم در فضای رمزارزی بدانید

   عکس:  نسیم اعتمادی
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

به منظور توسعه اکوسیستم 
بالکچینی انجام شد

جذب سرمایه 
10 میلیون  دالری 

کوکوین
 کوکویــن، یکــی از صرافی هــای 
مطــرح فعــال در بــازار ارزهــای 
دیجیتال، اعالم کرد که مبلغی حدود ۱۰ 
یــک  قالــب  در  را  دالر  میلیــون 
ســرمایه گذاری اســتراتژیک از طــرف 
سسکویهانا اینترنشنال گروپ، یکی از 
بزرگ ترین شــرکت های فعــال در زمینه 
معامالت مبتنی بر تحلیل کمی دریافت 
کرده است. جدای از این سرمایه گذاری 
۱۰ میلیون دالری، قرار است هر دو طرف 
در ساخت و توسعه اکوسیستم متشکل 
از ارز دیجیتــال کوکویــن توکــن )KCS( و 
شــبکه بالکچینــی »KCC« مشــارکت 
داشــته باشــند و به رشد این اســتارتاپ 

بالکچینی کمک کنند.

 سسکویهانا اینترنشنال گروپ 
یــک شــرکت فعــال در زمینــه 
معامالت مبتنــی بر تحلیل هــای کمی و 
یکــی از بزرگ تریــن شــرکت هایی کــه به 
انجــام معامــالت انحصــاری مشــغول 
است، تخصص ویژه ای در معامله کلیه 
در  عرضه شــده  مالــی  محصوالتــی 
بورس های بین المللی و کالس های دارایی 
مختلف دارد و روزانه میلیون ها معامله 
در صرافی هــای سراســر جهــان انجــام 

می دهد.

 کوکوین هم که کار خود را از سال 
۲۰۱۷ میالدی آغاز کرده، در حال 
حاضر، با بیش از ۲۰ میلیون کاربر، جزء 
پنــج صرافــی برتــر جهــان محســوب 
می شــود. این صرافی کــه از آن بــا عنوان 
»خانــه آلت کوین هــا« یــاد می شــود، از 
بیــش از ۷۰۰ توکــن و ۱۲۰۰ جفــت ارز 
معامالتــی در پلتفــرم خــود پشــتیبانی 
می کند. عــالوه بــر این، گــزارش عملکرد 
نیمــه اول ســال ۲۰۲۲ کوکویــن نشــان 
می دهد که حجم معامــالت این صرافی 
در این بازه زمانی از دو تریلیون دالر فراتر 
رفته که در مقایسه با نیمه اول سال ۲۰۲۱ 

رشدی ۱۸۰ درصدی داشته است.

NEWSخبر

روزشمار خبری بهار پرهیاهوی رمزارزها 

رمزینکس تایم الین سه ماهه رویدادهای مهم را منتشر کرد

بهار 1401  )21 مارس تا 21 ژوئن( پر از اخبار و اتفاقات مهم رمزارزی بود. 48 هزار دالری شدن بیت کوین در ابتدای بهار تا به 
زیر یک دالر رسیدن لونا؛ همه از مهم ترین رویدادهای بازار رمزارزها بود. به همین دلیل مرور آنچه در سه ماهه نخست 

امسال اتفاق افتاده، خالی از لطف نیست. 

14
01 

ین
رد

رو
7 ف

 اولین انتقال تتر روی شبکه الیتنینگ  
بیت کوین اتفاق افتاد. شبکه الیتنینگ یک 
راه حل الیه دوم روی شبکه بیت کوین جهت 

افزایش مقیاس پذیری شبکه بیت کوین 
است. در این تاریخ اولین انتقال تتر روی 

شبکه الیتنینگ توسط موسسه سینونیم با 
موفقیت انجام شد.

14
01 

ین
رد

رو
8 ف

قیمت بیت کوین به باالی 4۸.۰۰۰ 
دالر رسید، در پی این اتفاق بیش 

از 4۰۰ میلیون دالر از موقعیت های 
معامالتی فروش معامله گران لیکوئید 

شد. همچنین بیشترین قیمت 
بیت کوین در فصل بهار ۱4۰۱ در این 

روز ثبت شد.

14
01 

ین
رد

رو
9 ف

بخش نامه جدید وزارت صمت برای 
استخراج ارز دیجیتال صادر شد. طبق این 
بخش نامه آن دسته از مزارع استخراج ارز 

دیجیتال که برای تأمین برق یا گاز مورد نیاز 
خود با وزارت نیرو یا نفت قرارداد داشتند، 

می توانستند پروانه بهره برداری دریافت 
کنند.

14
01 

ت
ش

به
ردی

توکن متاورسی Stepn  که با شعار راه بروید و 8 ا
درآمد کسب کنید، ایجاد شده بود، به اوج قیمتی 
خود )4.۱5 دالر( رسید تا از روز آغاز معامالتش در 

صرافی بایننس )۱۸ اسفند ۱4۰۰( رشد خیره کننده 
14بیش از سه هزار درصدی را ثبت کرده باشد!
01 

ین
رد

رو
2 ف

قیمت توکن شیبا 3
اینو رشد 35درصدی و 
رسیدن به اوج قیمتی 

خود در فصل بهار ۱4۰۱ را 
14تجربه کرد. 

01 
ین

رد
رو

2 ف
معاون وزیر 1

ارتباطات بر عدم 
رسمیت داشتن 

پرداخت  با ارز 
14دیجیتال تأکید کرد.

01 
ین

رد
رو

1 ف
امکان پرداخت 9

با یوان دیجیتال در 
پیام رسان وی چت 

فراهم شد.

14
01 

ت
ش

به
ردی

بالکچین سوالنا حدوداً 11 ا
هفت  ساعت قطعی داشت. تیم 

توسعه دهنده سوالنا علت این 
اتفاق را درگیر شدن شبکه با تعداد 

14زیادی از داده ها عنوان کردند.
01 

ت
ش

به
ردی

 اعالم رئیس کل 17 ا
بانک مرکزی مبنی 

بر شروع آزمایش ارز 
دیجیتال ملی طی شش 

14ماه آینده.
01 

ت
ش

به
ردی

اجباری شدن احراز هویت 18 ا
برای کاربرانی که از طریق کیف 

پول »سیف پل« به صرافی 
بایننس متصل می شدند.

14
01 

ت
ش

به
ردی

توکن لونا سقوط بیش از 5۰ 19 ا
درصدی قیمت داشت و قیمت 

آن به 3۰ دالر رسید و از نرخ برابری 
استیبل کوین لونا )UST(  برابر دالر 

خارج شد. 

14
01 

ت
ش

به
ردی

2 ا
چین به رده 8

دوم بزرگ ترین 
استخراج کنندگان 

ارز دیجیتال 
14بازگشت. 

01 
ت

ش
به

ردی
2 ا

در پی ریزش 7
شدید بازار، بیش 
از هفت میلیارد 
دالر پول از بازار 

14خارج شد. 
01 

ت
ش

به
ردی

2 ا
 قیمت لونا به زیر یک دالر رسید و 2

سقوط بیش از 99درصدی نسبت به اوج 
قیمتی آن ثبت شد و در نتیجه نقطه ضعف 

کشف شده در مکانیسم استیبل کوین آن 
14مشخص شد. 

01 
ت

ش
به

ردی
2 ا

همزمان با ریزش بازار 0
ارزهای دیجیتال شرکت 

مایکرواستراتژی )بزرگ ترین 
سرمایه گذار سازمانی بیت کوین( 

وارد ضرر شد.

14
01 

داد
خر

 1

روز پیتزای بیت کوین! در 
این روز در سال ۲۰۱۰ فردی 
برای خرید دو عدد پیتزا ۱۰ 

هزار واحد بیت کوین پرداخت 
کرد تا اتفاقی جالب در تاریخ 

بیت کوین رقم بخورد.

14
01 

داد
خر

 6

شبکه ترا ۲ 
به عنوان بخشی از 

برنامه بنیاد ترا جهت 
جبران خسارات کاربران 

و اعالم برنامه ایردراپ 
پروژه راه اندازی شد. 

14
01 

داد
خر

 17

کمیسیون 
بورس و اوراق بهادار 

آمریکا اعالم کرد 
بررسی حول عرضه 

اولیه BNB را آغاز 
کرده است. 

14
01 

داد
خر

 2
قیمت دالر 2

در بازار آزاد به 
باالی 33.۰۰۰ 
14تومان رسید. 

01 
داد

خر
 2

8

قیمت 
بیت کوین به زیر 

۱۸.۰۰۰ دالر و 
پایین ترین قیمت 
خود در فصل بهار 

۱4۰۱ رسید. 
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کسبوکار
B U S I N E S S

باید هیجان کاربران 
را کنترل کنیم
گفت وگو با خشایار قوام فر، مدیر پشتیبانی سیتکس که می گوید کاربران چه در روزهای نزولی و چه در روزهای 

صعودی رفتار هیجانی دارند و تیم پشتیبانی باید با آرامش به آنها کمک کند تا هیجان خود را کنترل کنند

 راجع به تیم پشتیبانی سیتکس بگویید. 
ساختار این تیم به چه شکل است؟ 

تیم پشتیبانی سیتکس شــامل چهار واحد است؛ واحد 
کال ســنتر، واحد چت آنالیــن، واحد احراز هویــت و واحد 
بازرسی. ۱۸ نفر در واحد چت آنالین، 5 نفر در واحد احراز 
هویت، ۸ نفر در واحد کال ســنتر و 3 نفر در واحد بازرسی 

مشــغول به فعالیت هســتند. کال ســنتر هم 
شامل دو بخش اســت؛ بخش راهنمایی برای 

تکمیل احراز هویت و بخش هپی کال.
واحــد چــت آنالیــن بــه ســؤاالت و مشــکالت 
کاربران سیتکس پاسخ می دهد. افراد این تیم 
موظف هستند که در سریع ترین زمان ممکن و 
با باالترین کیفیت، پاسخگوی کاربران باشند. 
این تیم در سه شــیفت و به صورت ۲4ساعته 
مشغول به کار است. ۸۰ درصد کاربران از طریق 
چت آنالین با ما در ارتباط هستند. با توجه  به 

نوع کسب وکار صرافی ها که مالی است و حساسیت های 
خاص خود را دارد و همچنین اینکه ما می خواهیم سوابق 
ارتباط ثبت و ضبط شــود، ترجیــح و تأکید ما هــم بر چت 
آنالین است. در چت آنالین اشــتراک گذاری اعداد و ارقام 
و... راحت تر است. از طرفی این نوع ارتباط امنیت باالتری 

دارد. 
در واحد احراز هویت، اعضای تیم تالش می کنند پروســه 
احراز هویت را در زمــان کوتاهی انجام دهند. ایــن واحد از 
لحاظ امنیتی از حساسیت خاصی برخوردار است و یکی 
از گلوگاه های اساسی یک کسب وکار صرافی ارز دیجیتال 

است. 
کال سنتر هم شامل دو بخش اصلی است. در یک بخش 
راهنمایی هایی برای تکمیل احراز هویت ارائه می شود. در 
بخش هپی کال هم همکاران ما با کاربران تماس می گیرند و 

از کیفیت پاسخگویی اطمینان حاصل می کنند. 

البته اینجا باید این را بگویم که در دوران کرونا کامالً دورکار 
بودیم و توانستیم ساختاری را ایجاد کنیم که افراد بتوانند 
فعالیت خود را خارج از دفتر سیتکس ادامه دهند. در حال 
حاضر الیــن دورکاری ما هنــوز پابرجاســت و برخی تیم ها 

دورکار هستند. 
تیم بازرسی هم چت ها و تماس های ما با کاربران را از لحاظ 
کمی و کیفی بررسی می کنند. تیم بررسی بعد 
از انجــام این بررســی دو گــزارش بــرای ما تهیه 
می کند. یکی از این گزارش ها برای تیم هپی کال 
اســت و گزارش دیگــر برای تیــم مدیریــت. در 
گزارش اول کیفیت چت ها و تماس ها بررسی 
می شــود و در صورتــی  کــه مــوردی در چــت یــا 
تماســی وجود داشته باشــد که مبهم باشد یا 
نیاز به پیگیری داشــته باشــد، تیم هپی کال با 
کاربر مربوطه تماس می گیرد. در گزارش دوم هم 
که برای من تهیه می شــود، عملکرد و کیفیت 

کار اپراتورها و تیم ها بررسی می شود. 

 پشــتیبانی صرافی هــای دیجیتــال چــه 
تفاوتــی بــا پشــتیبانی ســایر کســب وکارها دارد؟ 
ویژگی های پشتیبانی این نوع کسب وکار چیست؟
به صــورت کلــی، ایــن نــوع پشــتیبانی در واقع پشــتیبانی 
فنی اســت. در پشــتیبانی صرافی های دیجیتال عالوه بر 
پشتیبانی امور مشتریان، پشتیبانی فنی هم ارائه می شود. 
با توجــه  به اینکــه ایــن نــوع کســب وکار در بازارهــای مالی 
فعالیت می کند، کار تیم پشتیبانی حساس است. چون ما 
در خط مقدم هستیم و با کاربری ارتباط داریم که در حال 
معامله یا انتقال دارایی اش است. این کاربر، سرمایه اش را 
در پلتفرم ما معامله می کند. این مسائل حساسیت کار ما 
را باال می برد و شاید نســبت به پشتیبانی کسب وکارهای 

دیگر کار ما حساسیت بیشتری داشته باشد. 

از طــرف دیگــر، اعضــای تیــم پشــتیبانی صرافــی ارزهــای 
دیجیتال موظف اند که تا حد زیادی دانش خــود را در این 
زمینه ارتقا بخشند و با مشکالت کاربران آشنایی داشته 
باشند و به واحدهای دیگر منتقل کنند. ما نمی توانیم کاربر 
را برای دریافت پاسخ منتظر نگه داریم. زمان پاسخگویی در 
پشتیبانی این نوع کسب وکار مهم است. در واقع همکاران 
ما در تیم های پشــتیبانی کارشناســانی هســتند کــه باید 

مسائل فنی را هم حل کنند. 
به هرحال با توجه  به ذات بازار رمزارزها که ریسک آفرین و 
پرنوســان اســت، کار ما با چالش های زیادی روبه رو است. 
در زمان نوســانات بــازار چالش هــای ما خیلی بیشــتر هم 
می شــود؛ چراکــه در ایــن بازه هــا افــراد زیــادی می خواهند 
خریدوفروش کنند و ما بــا حجم زیادی از احــراز هویت ها 
روبــه رو می شــویم. در روزهای ریــزش یا  صعــودی، کاربران 
هیجــان و بــرای خریدوفــروش عجلــه دارنــد. تیم مــا برای 
مدیریت این شرایط تالش زیادی می کند. اعضای تیم باید 
تمرکز و دقت باالیی داشته باشند و بدانند دارند با کاربری 
صحبت می کنند که هیجان باالیــی دارد. اگر این هیجان 
و عجله را درک نکنیــم، کاربران دچار اضطراب می شــوند. 
برای همین همیشه تالش می کنیم سطح دانش افراد تیم 

پشتیبانی را باال ببریم.

 مهم ترین مــواردی که تیم پشــتیبانی با 
آنهــا ســروکار دارنــد، شــامل چــه مــواردی اســت؟ 
کســب وکارها و کاربران هــر کــدام در خصوص چه 

نیازهایی به تیم پشتیبانی مراجعه می کنند؟
بخــش عمــده مراجعه به همــکاران مــا در تیم پشــتیبانی 
بــرای دریافــت راهنمایــی اســت. در واقــع راهنمایــی و 
آموزش موضوع اصلی مراجعه به تیم پشــتیبانی اســت. 
کاربران عمدتاً برای مشــاوره در مورد خریــد، فروش، نحوه 
ســفارش گذاری، انتقــال ارز و غیره به پشــتیبانی مراجعه 

خشــایار قوام فر، دانش آموخته مهندســی عمران اســت و در مدیریت پروژه های عمرانی تجربه طوالنی ای را پشــت سر گذاشــته است، اما 
سپس وارد حوزه مالی شده و کسب وکاری راه اندازی کرده اســت. در ادامه این مسیر، به حوزه رمزارزها عالقه مند شده و از سه سال گذشته 
به طورجدی در حوزه بالکچین و رمزارزها فعال بوده است. او تقریباً از دو سال پیش وارد شرکت سیتکس شده و حاال مدیر پشتیبانی صرافی 

ارزهای دیجیتال سیتکس است. 
او در گفت وگو با »رمزارز« می گوید در ابتدا تیم پشتیبانی سیتکس با یک تیم دونفره کار خود را آغاز کرد و کم کم و با توجه  به شرایط و نیازها 
این صرافی بزرگ تر شده و در حال حاضر 37 عضو دارد. در گفت وگویی مفصل با او درباره تیم پشتیبانی سیتکس، اهمیت عملکرد و کارکرد 
این بخش از یک صرافی دیجیتال صحبت کرده ایم. قوام فر می گوید در روزهای نزولی هم مانند روزهای صعودی با چالش های زیادی روبه رو 
هستند. از نظر او فارغ از صعودی یا نزولی بودن بازار، موضوع هیجان و رفتارهای هیجانی کاربران موضوع مهمی است؛ موضوعی که در همه 

بازارهای مالی دنیا اهمیت زیادی به آن می دهند و بخش های پشتیبانی کسب وکارهای این حوزه به شدت با آن درگیر هستند.

راضیه مینایی  

Raziyeh.minaei995
@gmail.com
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جریمه بایننس
بانک مرکزی هلند یا همان بانک 
BNB که روی فعالیــت صرافی ها نظارت 
می کند، بایننس را به دلیل فعالیت بدون 
مجــوز 3.5 میلیــون یــورو جریمــه کــرده 

است.

 درآمد استپن
اپلیکیشن بالکچینی »استپن« 
کــه روی حــوزه ســالمت متمرکــز اســت، 
اعالم کرده در فصل دوم سال ۲۰۲۲ بیش 
از ۱۲۲ میلیــون دالر درآمــد حاصــل از 

تراکنش داشته است.

اتریوم بازها در پاریس
رویــداد »کنفرانــس جامعــه 
اتریوم« روزهــای ۱6 و ۱۷ جوالی در شــهر 
پاریس برگــزار می شــود. همزمان بــا این 
کنفرانس نشســت متــاورس هــم برگزار 

خواهد شد.

ممنوعیت جدید در تایوان
دولت تایوان اعــالم کــرده از این 
پــس خریدوفــروش رمــزارز بــا اســتفاده 
از کردیــت کارت را ممنــوع خواهــد کــرد. 
شرکت های مرتبط سه ماه وقت دارند این 

قانون را اجرایی کنند.
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آموزش
E D U C A T I O N

با رشــد جامعه رمزارزی، شــاهد رشــد روزافزون کالهبرداری 
در این فضا هستیم. کالهبرداری در فضای رمزارزی غالباً با 
پروژه های اسکم انجام می شود. تشخیص پروژه های اسکم 
برای عمــوم مــردم کار راحتی نیســت و این ســبب می شــود 
بســیاری از مردم در تله این دســت پروژه ها بیفتند. با وجود 
اینکه تشــخیص برخــی پروژه های کالهبــرداری کار بســیار 
دشواری است، اما با رعایت برخی نکات و توجه به یکسری 
موضوعات می توان تا حد زیادی از پروژه های اسکم در امان 
ماند. آکادمی مزدکــس اخیراً یــک وبینار آموزشــی در مورد 
پروژه های اسکم در فضای رمزارزی برگزار کرده است. در این 
وبینار یزدان عباسی، رئیس کارگروه آموزش و پژوهش انجمن 
بالکچین ایران در مورد چیستی پروژه های اسکم و تفاوت آن 
با پروژه های شت کوین، بازار اسکم های کریپتویی، روش های 
رایــج در پروژه هــای اســکم و روش های تشــخیص پروژه های 
اسکم نکاتی را بیان می کند. گزیده این نکات را می توانید در 

ادامه بخوانید.

 دلیل وجود پروژه های اسکم و نحوه تشخیص 
آنها

در فضای رمزارزها به دالیل مختلفی پیاده ســازی پروژه های 
اســکم  ســاده تر اســت. اســکم پروژه ای اســت که ذاتــاً برای 
ضربه مالی زدن به سرمایه گذاران و جهت کسب درآمد برای 
توســعه دهندگان پروژه ســاخته می شــود. تفاوت پروژه های 
شــت کوین با اســکم این اســت کــه پروژه های شــت کوین با 
این هدف طراحی نشده اند، اما این نوع پروژه ها بنا به دالیل 

مختلف کاربردی ندارد، یعنی توکنی که در آن پروژه تعریف 
می شود، کاربرد خاصی ندارد و به همین دلیل ممکن است 

در طول زمان ارزش خود را از دست بدهد. 
وقتی ما در یک پروژه رمزارزی ســرمایه گذاری می کنیم، باید 
چند نکته را مورد مالحظه قــرار داریــم. مهم ترین نکته این 
است که حضور و در دسترس بودن افراد پشت پرده پروژه های 
رمزارزی و به خصوص پروژه های کالهبرداری در وب سایت یا 
آدرس های دیگر، به معنی حمایت دولتی یا حمایت قضایی از 
شخص سرمایه گذار نیست. به  عبارت  دیگر سرمایه گذار باید 
بداند امکان از دست  رفتن دارایی اش وجود دارد و در بسیاری 
از کشــورها در صورت بروز این اتفاق تحــت حمایت قانونی 
قرار نمی گیرد؛ زیــرا قوانین این حوزه هنوز به طور مشــخص 

نوشته نشده اند. 
نکته بعدی این است که وقتی پروژه ای که در آن سرمایه گذاری 
کرده اید، کالهبرداری از آب درمی آید، بر خالف تصور عموم 
حتی با پیگیری قضایی هم امکان برگشت وجه وجود نخواهد 
داشت. یعنی قاضی نمی تواند حکم برگشت پول را بدهد. در 
واقع سیستم بانکی ای نیز وجود ندارد که در صورت صدور 
حکم، پول را به  حساب سرمایه گذار برگرداند. امکان بازگشت 
تراکنش ها در شــبکه های رمــزارزی وجود نــدارد؛ مگر اینکه 

مالک حساب مقصد خود تصمیم به برگشت پول بگیرد. 
نکته دیگر در مــورد لو دادن بخشــی از اطالعات حســاب با 
انجام تراکنش است. برای مثال اگر شما دقت نداشته باشید، 
با انجــام یک تراکنــش رمــزارزی، گیرنده می توانــد موجودی 
حســاب شــما را ببیند. حســاب های رمــزارزی توســط هیچ 

خلق یک مجموعه جهانی یکپارچه از تمام کالس های دارایی 
چطور ممکن است- بخش دوم

مهم ترین مزیت توکن های اوراق بهادر
کاهش هزینه  های اقتصادی

توکن های اوراق بهادار ممکن است بتوانند 
هزینه های مرتبط با مدیریت مالکیت را به شدت 
کاهش دهنــد. این موضوع می تواند شــرکت های 
موجود با سهم های رایج ســنتی را ترغیب کند که 
بــه ســمت توکن هــای اوراق بهــادار حرکــت کنند. 
حداقــل دو روش مهــم وجــود دارد کــه از طریــق 
آنها می توان بــازار توکن های اوراق  بهــادار را بهبود 
بخشــید. درباره مــورد اول باید گفــت هزینه های 
مربوط به مشاوره جهت ارائه و عرضه اوراق بهادار 
بســیار باالســت. قراردادهــای هوشــمند ممکــن 
است هزینه ها را به طرز بسیار قابل 
توجهــی کاهش دهنــد که ایــن امر 
همچنین با پیچیدگی های متعدد 
بحث تسویه حساب که در مطلب 
پیشین به آن پرداختیم نیز مرتبط 

می شود.
در رابطه با مــورد دوم نیز باید گفت 
هزینه های قابل توجهی برای تطبیق 
و اصــالح مالکیــت وجــود دارد کــه 
مربوط بــه بعــد از صدور و ســاخت 
پایگاه اطالعاتی سرمایه گذاران هستند. 
به عنوان مثال، خرید را در نظر بگیرید، توکن های 
اوراق بهادار به ایجاد جداول فوری و خودکار توسط 
کدها منجر می شــوند. در نتیجه، تجزیه وتحلیل 
ســناریوها تســهیل شــده و ویژگی هــای مختلفی 

مانند نقدینگی در نظر گرفته می شوند.

عمق بــازار و کاهش مشــکالت مرتبط با 
نقدشوندگی دارایی ها

اصلی تریــن  از  یکــی  بازارپذیــری  فقــدان 
مشــخصه های بســیاری از کالس هــای دارایــی 
اســت. ایــن ویژگــی به دلیــل مفــاد قــراردادی یــا 
عدم نقدشــوندگی نســبی بــازار به دلیــل کم عمق 
و کوچک بــودن بازار ایجــاد می شــود. صرف نظر از 
منابــع نقدینگــی، تحقیقــات حاکــی از آن اســت 
کــه دارایی هــای غیرنقدشــونده بــا تخفیــف قابل 
توجهی معامله می شوند. مشــکالت دیگری نیز 
در ارتباط با عدم نقدینگی وجود دارد. برای مثال، 
شــرکای بــا مســئولیت محــدود در صندوق هــای 
ســهام خصوصی، معموالً قبل از اینکه بتوانند از 
سرمایه گذاری های با تخفیف شدیدتر در معامالت 
ثانویه خارج شــوند، به تأیید و اجازه شــرکای خود 

نیاز دارند.
صندوق های توکن شــده به مدیران صندوق اجازه 
می دهند تا بدون تــرس از بازخریــد در دارایی های 
غیرنقدشونده، سرمایه گذاری کنند. این در حالی 
اســت که افرادی که در صندوق ها ســرمایه گذاری 
کرده انــد، می تواننــد بــه نقدینگــی بــازار ثانویــه 
دسترسی داشته باشند. با افزایش ارزش، انتظار 
می رود کــه بــازار عمیق تری بــرای منافــع مالکیت 

و افزایش نقدینگــی ســرمایه گذاران ایجاد شــود. 
دالیل دیگــری نیــز وجــود دارد که نشــان می دهد 
ممکن اســت با افزایــش نقدینگــی، ارزش دارنده  
توکن )نسبت به ارزش دارنده  سهام( افزایش یابد. 
دلیل اول این است که مالکیت کسری دسترسی 
به برخی دارایی های گران قیمــت و پرهزینه را برای 
سهام داران تسهیل می کند. در نتیجه،  با گنجاندن 
و ورود ســرمایه های خــرد به بــازار، نقدینگــی بازار 
افزایــش می یابــد. دلیــل دوم این اســت کــه حتی 
ســهام داران رمزارزهــا نیــز ترجیــح می دهنــد برای 
تنوع بخشــی به ســبد ســهام خــود، از دارایی های 
ســنتی هم اســتفاده کرده و دارایی هایــی را نیز که 
نوســان کمتری دارند، در ســبد ســهام خــود جای 
دهنــد. ســوم، دارایی هــای توکن شــده می تواننــد 
دارایی های غیرنقدشــونده را به واســطه ها، مانند 
بازارســازهای الگوریتمــی و صندوق هــای رمــزارز 
ً  در  معرفی کنند. این قبیــل افراد و گروه هــا معموال
بازارهای غیرنقدشونده یا نوظهور چندان فعالیت 
نمی کنند؛ بنابراین ارائه اوراق بهادار در قالب توکن 
می توانــد آنهــا را ترغیب بــه ورود کنــد. چهارمین 
دلیلی که نشان می دهد با افزایش نقدینگی ممکن 
است ارزش بازار هم افزایش پیدا کند، حاکی از آن 
است که توکن سازی از دارایی ها، بازارهای جهانی 
و سرمایه گذاران خرد را با یکدیگر ادغام می کند، در 

نتیجه بخش بندی بازار کاهش می یابد.

ارتقای قابلیت همکاری
قابلیت همکاری را می توان هسته اصلی 
پیشرفت فناوری دانست. اســتانداردها، قابلیت 
همکاری را تسهیل می کنند و ماهیت غیرمتمرکز 
بالکچیــن بــه ایجــاد اثــرات شــبکه بــرای پذیــرش 
استانداردها کمک می کند که به نوبه خود قابلیت 
همکاری را ارتقا می بخشد. در واقع، توجه فراوانی 
که این روزها به فناوری بالکچین می شود به خاطر 
همین مســئله قابلیت همکاری اســت؛ چنانچه 
اســتدالل می شــود: »بیاییــد لحظه ای به ســؤالی 
بپردازیم کــه هر فرد شــکاک به فنــاوری بالکچین 
ً  بــرای ایــن کار به  تمایــل دارد بپرســد؛ آیــا مــا واقعا
بالکچین احتیاج داریم؟ این کار را نمی شود با همان 
دیتابیس های ســنتی انجام داد؟« در پاســخ باید 
بگوییم که بله،  این امــکان وجود دارد کــه برخی از 
این کارها را با اســتفاده از پایگاه هــای داده متمرکز 
انجام دهیــم، ولی ایــن ســؤال مطرح می شــود که 
»پس چرا در گذشته انجام نشده بود؟« پاسخ به 
این سؤال این اســت که راه حل های متمرکز فعلی 
برای انتقال ارزش الکترونیکی با یکدیگر سازگاری 
ندارنــد. آنهــا نمی توانند بــا یکدیگر ارتبــاط برقرار 
کنند. به عنوان مثــال،  ما نمی توانیم مقــداری را از 
پی پال به ونمو بفرســتیم، یا اینکه از E-Trade به 
RealityShares ارســال کنیم؛ چراکــه این الیه ها 

قابلیت همکاری ندارند.«

COMMENTیادداشت

آکادمی مزدکس برگزار 
کرد؛ آنچه باید در مورد 

پروژه های اسکم در 
فضای رمزارزی بدانید

چیزی را که باورکردنی نیست

باور نکنید!

محمد قاسمی
 مدیرعامل مزدکس

sghasemi
@gmail.com
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کسبوکار
B U S I N E S S

اینجا پرداخت با 
رمزارز مجاز است!

شرکت های بزرگ بین المللی که خیلی زود کریپتو را به عنوان ابزار پرداخت به رسمیت شناخته اند
وضعیت فعلی اکوسیســتم رمزارزی بر هیچ کس پوشــیده 
نیســت. افت شــدید قیمت کوین ها، ورشکســتگی برخی 
شــرکت های کریپتویــی و اقدامــات برخــی شــرکت های 
دیگــر ماننــد سلســیوس جهــت مســدود کــردن حســاب 
کاربران به وضعیتی منجر شــده که برخی آن را »زمســتان 
کریپتو« می نامند. اما با تمام این موارد هنوز بخشی از این 
اکوسیستم در حال رشد و توسعه اســت. امکان پرداخت 
با رمزارز بخشــی از این اکوسیســتم اســت که حتی در این 
شرایط هم طرفداران زیادی دارد. از سال های 2020 و 2021 
بــا افزایــش محبوبیــت پرداخــت کریپتویــی، شــرکت های 
بزرگ این امکان را برای مشتریان خود فعال کردند. اکنون 
مشتریان می توانند پرداخت های خود را به طور مستقیم یا 
از طریق پلتفرم های پرداخت با ارزهایی مانند بیت کوین و 

اتر انجام دهند. 
اولین شــرکت هایی که پرداخت کریپتویی را فعــال کردند، 
اغلب شرکت های فعال در حوزه فناوری و رسانه بودند، اما 
در حال حاضر می توان برای خرید مبلمان، خواربار و حتی 
بلیت سینما هم از رمزارز استفاده کرد. بیت کوین هنوز هم 
پذیرفته شــده ترین ارز دیجیتال بــرای پرداخت اســت، اما 
اکنون بسیاری از خرده فروشان طیف گسترده ای از ارزهای 
دیجیتــال؛ از الیت کویــن گرفته تا شــیبا اینــو را می پذیرند. 
با وجــود اینکه سیســتم های پرداخــت ارز دیجیتال فعلی 
هنوز تکامل نیافته اند، اما هم اکنون کنار گذاشتن فیات از 
هر زمان دیگر آسان تر شده است. در ادامه به شرکت های 
بزرگی که امــکان پرداخت با رمــزارز را برای مشــتریان خود 

فعال کرده اند، نگاهی می اندازیم. 

 هول فودز مارکت 
با وجود اینکه آمازون، شــرکت مادر هول فــودز مارکت، هنوز 
به طور کامــل رمزارزها را نپذیرفتــه، اما این ســوپرمارکت های 
زنجیره ای از سال 2019 امکان پرداخت با ارز دیجیتال را برای 
مشتریان خود فعال کرده اند. مشتریان می توانند با استفاده 
از برنامــه »اســپند ایــن« )SpendIn( که توســط »فلکســا« 
پشتیبانی می شــود، هزینه خرید خود را بپردازند. فلکسا از 
بیت کوین، بیت کوین کش و اتر پشتیبانی می کند. این شبکه 
با خرده فروشان بزرگ دیگری چون نورد استورم، گیم استاپ و 

جامبا جوس مشارکت دارد.
در واقع هول فــودز مارکت وجــوه را به طور مســتقیم دریافت 
نمی کند. برنامه اســپند این یک کد کیوآر تولیــد می کند که 
مشتری هنگام پرداخت آن را اسکن می کند. این کد از طریق 

استراتژی متفاوت نرم افزار و 
خرده فروشی در مواجهه با 
کریپتو

آنها از رمزارز چه 
می خواهند؟

 مایکروسافت
مایکروســافت از دیگر شــرکت های پیشتاز در 
پذیرش کریپتو است که از سال 2014 قابلیت پرداخت 
با بیت کوین را در فروشگاه های خود اضافه کرده است. 
مایکروســافت هم مانند بسیاری از شــرکت های دیگر 
از بیت پــی به عنوان یک پردازشــگر پرداخت اســتفاده 

می کند. 
سیســتم پرداخــت بیت کویــن مایکروســافت از زمــان 
آغاز به کار چندین بار به دلیل نوسانات زیاد بازار بسته 
 شده است. مایکروســافت اخیراً اقداماتی را در جهت 
بهبود وضعیــت خود در دنیــای وب 3 انجــام داده و در 

همین راستا سمتی با عنوان »مدیر توسعه تجارت برای 
ارزهای دیجیتال« ایجاد کرده است. 

مایکروســافت در ســال 2021 حــق ثبــت اختــراع بــرای 
یک سیستم توسعه و مدیریت توکن ها در شبکه های 

مختلف دریافت کرد. 
این امر نشان می دهد که مایکروســافت قصد دارد در 
آینده ای نزدیک حضور پررنگ تــری در فضای رمزارزی 
داشــته باشــد. نکته جالــب توجه این اســت کــه »بیل 
گیتــس«، بنیان گــذار مایکروســافت، به طــور علنی ارز 
دیجیتــال را محکــوم کــرده و در مصاحبــه ای در ژوئــن 
2022 گفته کــه این بازار فقــط با نظریه احمــق بزرگ تر 

NEWSخبر

بدهی 3/5 میلیاردی!
بنیان گذاران صندوق ورشکسته 
رمــزارزی تــری اروز کپیتــال )3AC( در 
گفت وگویــی بــا بلومبــرگ گفته انــد 3.5 
میلیــارد دالر بــه 27 ســازمان مختلــف 
بدهکاری دارند و کار این صندوق به پایان 

رسیده است!

خرید صرافی کره  ای
اف تی ایکس و بنیان گذار آن سم 
بنکمن فرید که اخیراً دو شرکت رمزارزی 
بالکفای و بیتوو را خریده، اعــالم کرده در 
حــال مذاکره بــرای خریــد صرافــی کره ای 

بیت هامب است.

اعتراض شیرزاد
»فریــار شــیرزاد«، مدیــر ارشــد 
سیاســت گذاری کوین بیــس با انتقــاد از 
قوانیــن و رویکــرد SEC گفتــه قوانین این 
نهاد مالی در حــوزه دارایی های دیجیتال 

کاربردپذیر نیستند.

فریب مای بیگ کوین
»رندال کارتر«، بنیان گذار شرکت 
رمزارزی مای بیگ کوین متهم شده که یک 
پروژه جعلــی را به ســرمایه گذاران معرفی 
کرده و از این طریق شــش میلیون دالر به 

جیب زده است.
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نظرسنجی
P O L E

 بیت کــویــن 10 هــزار دالری
 یا 30 هــزار دلــاری؟

نظرسنجی بلومبرگ از 950 سرمایه گذار رمزارزها داده های جالبی از آینده این بازار دارد

24 %

27 

22
23

23
26

4
2

32

18 %
رمزارزها به درد نخورند

ذهنیت باز اما مردد

مردد اما درگیر بازار

سرمایه گذاران خرد سرمایه گذاران حرفه ای

رمزارزها آینده اند

بیت کوین ماکسیمالیست

40 %
$30.000

60 %
$10.000

بلومبرگ یک نظرسنجی با حضور 950 سرمایه گذار حوزه 
رمزارز انجــام داده کــه نتایج آن قابــل توجــه از آب درآمده 
است؛ نظرســنجی ای که شامل دو دسته ســرمایه گذاران 
سازمانی و سرمایه گذاران خرد است که همه آنها در سبد 
خــود بیت کوین داشــته اند. نتایــج کار بخــش تحقیقاتی 
بلومبرگ نشان می دهد که سرمایه گذاران خرد به نسبت 
ســازمانی ها، نگاه خوش بینانه تری به بازار و آینده قیمت 
بیت کوین دارنــد. در حالی که قیمــت بیت کوین در هفته 

گذشته کمی سیگنال های امیدوارکننده ای از خود نشان 
داده، اما تا اینجــا 70 درصد از رکــورد قیمتی خود در چند 

ماه گذشته عقب نشینی کرده است.
یافتــه مهــم ایــن نظرســنجی ایــن اســت کــه حــدود 60 
درصــد پاســخ دهندگان معتقدنــد کــه احتمــال اینکــه 
بیت کویــن 10 هــزار دالری شــود، بــرای آنها بیشــتر از این 
اســت که بیت کوین مجدداً به 30 هــزار دالر برگردد. یکی 
دیگــر از نتایــج ایــن نظرســنجی این اســت کــه 25 درصد 

ســرمایه گذاران در آن که همگــی ســرمایه گذار بیت کوین 
هستند، فکر می کنند که رمزارزها »به دردنخور« هستند! 
در بیــن ســرمایه گذاران ســازمانی امــا 18 درصــد چنیــن 
عقیده ای داشتند. در بین سازمانی ها 32 درصد گفته اند 
با اینکه بــه موضوع بــا ذهنی باز نــگاه می کننــد، اما کمی 

درباره رمزارزها بدبین هستند.
نکته جالب  توجه دیگر اینکه 28 درصد پاســخ دهندگان 

اعتقاد دارند که رمزارزها آینده صنعت مالی هستند.

 ادامه از صفحه11

همکاری مجله تایم 
با سندباکس

گروســمن بــه ســی ان ان گفــت: »ایــن 
میمون هــای مــودی را بــرای لحظــه ای 
فراموش کنید. وقتی به چشم کلکسیون 
جمع کردن به این فضا نگاه نکنیم و روی 
بعــد خالقیــت و هنــری آن تمرکــز کنیم، 
می فهمیم کــه توکن ها نه تنها وســیله ای 
بــرای تأییــد مالکیــت هســتند، بلکــه 
امتیازی برای شــما محســوب می شــوند 
که می توانید آنها را به فروش برســانید.« 
او می افزایــد: »ایــن بی ثباتــی کــه در بازار 
می بینیــد، حاصــل حــرص و طمــع در 
سیستم است. سیستمی که اکنون با آن 
روبه رو هســتیم، نقدینگی ندارد و همین 
امر باعث می شــود که مطابق بــا توقعات 

مردم پیش نمی رود.«
»ایــوری آکیننــی«، رئیــس شــرکت واینر 
ان اف تی گفت: »در دهه گذشــته شــاهد 
بودیم که ارزش های ایجادشده در دنیای 
وب 2، به  جای سازندگان آنها به غول های 
فنــاوری تعلــق گرفتنــد. بالکچیــن اجــازه 
می دهد تا روش های غیرمتمرکزتری برای 
پرداخت ، تولیــد و پــاداش وجود داشــته 
باشــد.« آکیننــی در مصاحبــه دیگــری 
گفته بود: »هرگز زمانی بهتر از اکنون برای 
شــرکت ها وجود نداشته اســت. در حال 
حاضــر شــرکت ها می تواننــد محصولــی 
رایگان یا با قیمت بسیار پایین تولید کنند 
و از این طریــق موانــع قیمتی را از ســر راه 

مصرف کنندگان بردارند.«
»متیــو ســوپیزی«، مدیــر اســتراتژی 
بــازار در ســلزفورس و »مــارک بنیــوف«، 
شریک مؤســس و مدیرعامل سلزفورس 
گفته انــد کــه ســال 2022 ســالی خواهــد 
بود که »برندهای پیشــگام، ان اف تی ها را 
به عنــوان ابــزار بــه کار خواهنــد گرفت« و 
به تایم به عنــوان یک نمونه عالــی در این 
زمینه اشــاره کردند. برندهای بزرگ از هر 
صنعتی، از جمله کوکاکــوال، مک دونالد، 
نایکــی، گوچــی و لیــگ ملــی فوتبــال، 
ان اف تی هــا را وارد طرح هــای بازاریابــی 
خــود کرده انــد. بســیاری از تحلیلگــران 
می گویند که حرکت تایم به سمت دنیای 
بالکچین نویددهنده فرصت های خوبی 
در آینده اســت. »کایران وارویک«، یکی 
از بنیان گــذاران بــازی متــاورس ایلوویوم، 
گفته اســت: »هرچه برندهای بزرگ تری 
را بــه وب 3 ترغیــب کنیــم، ســریع تر 
می توانیــم به پذیــرش انبوه دنیــای وب 3 
برسیم. مشارکت با ســندباکس برای هر 
کســب وکاری در ایــن فضــا اتفــاق بزرگی 

است.«
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وقتی همه فرار کردند 
آلن هوارد ماند!

میلیاردر بریتانیایی باوجود رکود بازار دست از سرمایه گذاری نمی کشد

آیشان واحی به برادر خود رانت اطالعاتی داده بود

چرا مدیرمحصول کوین بیس دستگیر شد؟

NEWSخبر

طی چنــد ماه گذشــته پرونده هایی که 
برای کالهبرداری یا سوء استفاده های 
مالــی در فضــای رمــزارز و وب 3 بــه راه افتــاده، 
نشــان می دهد کــه بر خــالف آنچــه در روزهای 
آغازین ایــن صنعت روبه رشــد گفته می شــد، 
عدم قانون پذیری در این حوزه اقتصادی بیشتر 
بــه یــک افســانه می مانــد. دســتگیری  برخــی 
ســارقان رمــزارزی و حــاال دســتگیری و ردیابــی 
کالهبــرداران و سوءاســتفاده کنندگانی کــه در 
ماه هــا و بعضــاً ســال های گذشــته اقدامــات 
مجرمانه انجــام داده انــد، نشــان از امکان ها و 
مســیرهای مقابلــه بــا جــرم در حــوزه رمزارزها 

دارد.

در آخریــن مــورد دســتگیری یکــی از 
مدیــران ارشــد معروف تریــن صرافــی 
رمزارز دنیا یعنی کوین بیس، آن  هم به دلیل درز 
اطالعات در یک دوره خاص و سوءاســتفاده از 
موقعیت خــود، اگرچه برای صرافــی بحران زده 
کوین بیس خبر خوبی نبود، اما برای کسانی که 
دغدغه رگوالتوری و تنظیم گری و نظارت بر این 

فضا دارند، خوشحال کننده بوده است.

دادستان های فدرال منهتن در جریان 
اولین پرونده خود در خصوص تجارت 
داخلــی ارز دیجیتــال، »آیشــان واحــی« 
مدیرمحصــول ســابق کوین بیس را به افشــای 
اطالعــات متهــم و ادعــا کرده انــد کــه ایــن فرد 
اطالعات محرمانــه ای را در اختیار برادر خود و 
فرد دیگری قــرار داده تا آنها توکن ها را درســت 
قبــل از فهرست شــدن در صرافــی خریــداری 

کنند.

به گزارش بلومبرگ، »آیشــان واحی« 
به دنبــال  گذشــته  پنجشــنبه  روز 
تحقیقات گسترده در منطقه جنوبی نیویورک 
و کمیسیون بورس و اوراق بهادار دستگیر شد. 

کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار آمریــکا 
قوانیــن  واحــی  کــه  کــرد  ادعــا  همچنیــن 

ضدکالهبرداری آژانس را نقض کرده است.

»دامیان ویلیامز«، دادســتان منهتن 
در ایــاالت متحده در بیانیــه ای در این 
خصــوص گفــت: »اتهامــات مدیرمحصــول 
سابق کوین بیس یادآور این است که وب 3 یک 
منطقــه بــدون قانــون نیســت.« او ادامــه داد: 
»پیــام مــا بــا ایــن اتهامــات واضــح اســت؛ 
کالهبــرداری، کالهبــرداری اســت، چــه در 

بالکچین رخ دهد و چه در وال استریت.«

کوین بیــس بــه آمریکایی هــا امــکان 
دادوستد بیش از 150 توکن را می دهد 
که تعداد بسیاری از این توکن ها هم در ماه های 
اخیــر اضافــه شــده اند. به دلیــل جایــگاه ایــن 
پلتفــرم به عنــوان بزرگ تریــن صرافــی رمــزارز 
ایــاالت متحــده، ارزهــای دیجیتــال اغلــب 
بالفاصله پــس از قــرار گرفتن در فهرســت آن، 

محبوبیت زیادی در جهان پیدا می کنند.

طبــق اعــالم دولت ایــاالت متحــده دو 
فــردی کــه »آیشــان واحــی« اطالعات 
محرمانه را به آنها لو داده بود، از این اطالعات 
برای تجارت در ده ها توکن حداقل از ژوئن 2021 
تا آوریل 2022 اســتفاده و ســودی بیش از یک 

میلیون دالر کسب کرده اند.

وکالی یکی از سه متهم این پرونده که 
در حــال حاضــر دســتگیر شــده، در 
بیانیه ای موکل خود را بی گناه دانســته و گفته 
اســت: »دادســتان ها تــالش می کننــد رفتــار 
بی گنــاه را جرم انــگاری کننــد، زیــرا به دنبــال 
قربانی هستند؛ چراکه بســیاری از مردم اخیراً 
ســرمایه های خــود را در ارزهــای دیجیتــال از 

دست داده اند.«

»آلــن هــوارد«، آلن هــوارد، یــک میلیــاردر بریتانیایــی مدیر 
 Brevan Howard صندوق تأمینــی و یکــی از بنیان گــذاران
Asset Management LLP اســت.او همچنیــن یکــی از 
ســرمایه گذاران بــزرگ رمزارزهاســت. هــوارد حتــی در ایــن 
آشــفتگی های بــازار هم از ســرمایه گذاری دســت نکشــیده 
است. در اواسط ماه ژوئن او در یک دور سرمایه گذاری 10.3 
میلیون دالری روی یک برند کریپتویی که در مرحله پیشابذری 
بود، شرکت کرد. شرکت در چنین سرمایه گذاری بزرگی، آن 
 هم پس از سقوط ترا، قابل  توجه است. البته هوارد متوقف 
نشد و در یک دور ســرمایه گذاری 11 میلیون دالری دیگر نیز 
شرکت کرد. این سرمایه گذاری روی یک استارتاپ متاورسی 

به نام »آتموس لبز« انجام شد.
هوارد در مجموع در ۴0 پروژه کریپتویی ازجمله اف تی ایکس، 
بیت پانــدا، پلــی گان، لــدن و بــالک وان ســرمایه گذاری کــرده 
است. او از ابتدای سال 2022 تاکنون روی 13 پروژه کریپتویی 
سرمایه گذاری کرده است. صندوق پوشش ریسک »براون 
هوارد«، ســال گذشــته شــروع به تجــارت ارزهــای دیجیتال 
کرد. البته آلن چندین ســال اســت که ثروت شخصی خود 
را در دارایی هــای دیجیتــال ســرمایه گذاری می کنــد. اولیــن 
ســرمایه گذاری او کــه ســروصدای زیــادی هــم بــه پا کــرد، در 

کارگزاری های آنالین اروپا در سال 2016 بود.
وال اســتریت ژورنال در ماه مارس گزارش داد کــه هوارد برای 
محافظت در برابر تورم، رمزارز خریداری کرده، اما مشخص 
نیســت که از کدام دارایی چه مقدار خریده اســت. ظاهراً او 
می خواهد در هر بخشی از صنعت کریپتو مشارکت داشته 
باشــد. فوربس ثــروت شــخصی هــوارد را 3.2 میلیــارد دالر 

ارزیابی کرده است.
فهرســت  در  فایننشــال تایمز،  گــزارش  اســاس  بــر 
ســرمایه گذاری های کریپتویــی هــوارد چند اســم بیشــتر از 
همه کلیــدی هســتند؛ از جمله نرم افــزار ارزهــای دیجیتالی 
الوود، استارتاپ وب ان گروپ )WebN Group( و کورمونت. 
از ســرمایه گذاری های هــوارد در ســال گذشــته نیــز می توان 
به صرافــی ارز دیجیتال بولیش، شــرکت فین تکــی بتل پی، 
استارتاپ کوماینو و اســتارتاپ بالکچینی حریم خصوصی 

آیرون فیش اشاره کرد.
یک مدیر کسب وکار کریپتویی که قبالً با هوارد کار می کرده، 
گفته است که چشم انداز این میلیاردر بلندمدت و حداقل 10 
تا 15ساله است. به همین علت است که وقتی در سال 2018 
بازار اوضاع خوبی نداشــت و همه از آن فرار کردند، هوارد به 

سمت آن هجوم برد.
بر اساس یک منبع خبری شــرکت براون هوارد در حال اجرا 
کردن برنامــه بزرگی برای ارزهای دیجیتال اســت. بر اســاس 
آخرین گزارش ها، دارایی این شرکت 23 میلیارد دالر ارزیابی 
شده اســت. هوارد پیش تر مدیرعامل براون هوارد بود، اما با 
واگذاری این سمت در سال 2019 کم کم از مدیریت صندوق 

کناره گرفت، البته همچنان شرکت را کنترل می کند.
رکود اخیر بازار به عقب افتادن سرمایه گذاری ها انجامید، اما 
بازیگرانی چون آلن  که دید بلندمدتی به این فضا دارند، نگران 
نیســتند و به کار خود ادامــه می دهند. »کریــس مک کان« 
یکی از شــرکای »ریس کپیتال« و حامی اف تی ایکس گفته 
اســت که بدترین زمان ها در بازار معموالً بهترین زمان برای 

سرمایه گذاری های خطرپذیر است. 




