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 جذب سرمایه
 شش میلیون
 دالری برای
بازی های بالکچینی

فهرست 10 تایی فوربس 
از 10 صرافی برتر دنیا

نگاهی تحلیلی به رمزپول بانک مرکزی ایران
2

5 4

وعده پاول: 
روزهای دردآور 

در پیش 
هستند!

استفاده از 
ان اف تی 

در هفته مد 
نیویورک

 چه کسانی می توانند با رمزارز خود
خودرو وارد کنند؟

واردات با رمزارز 
انحصاری  نشود!
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   عکس ها:  نسیم اعتمادی

33
ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال دوم 
شــــــــــماره 
م   سو ســــــی و
شــهریور  ششم 
1 4 0 1
16  صفـــــحه
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جذب سرمایه در بازار رمزارزی 
بدون بودجه مارکتینگ چطور 

ممکن است؟

 اجاره؛ پلتفرمی 
رمزارزی برای آفریقا

 علیرضا مفتخر، یزدان عباسی، پرهام لیلیان و افشین حیدرپور
 پایه گذاران پادکست سوم ژانویه از مهم ترین نیازهای محتوایی 

و آموزشی حوزه رمزارز ایران می گویند

پروژه های اسکم 
در کمین کاربران
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هفته مد نیویورک، طرح های پیشنهادی ان اف تی شده پنج 
طراح را به طرفداران ارائه خواهد داد. در این فصل مخاطبانی 
مثــل مطبوعــات، خریــداران، اینفلوئنســرها و صاحبــان 
ان اف تی به تماشای این نمایش مجلل خواهند نشست. 
این طراحان به افرادی که 100 دالر ان اف تی خریداری کنند، 
دسترســی به برخــی برنامه هــا و امتیازهــا را می دهند. هر 
طراح نزدیک به ۵0 کلید در اختیار داشته و مجموعه هایی 
مثــل »آلتــوزارا«، »جاناتان ســیم خوای«، »کیم شــویی«، 
»اونلی چایلــد« و »بلوند« بــا 2۵0 ان اف تی در این مراســم 
حضــور دارنــد.  از نظــر »جنــی وانــگ«، مشــاور وب۳ این 
پروژه، کلیدها به معنای ان اف تی در دنیای مد خواهد بود؛ 
جذب طرفداران به روش رمزنگاری و کمک به ایجاد روابط 
با برندها. جنی به تازگی گفته اســت: »هفته مد همیشه 
محصور و محدود به عده ای خاص بود و دسترسی به آن هم 
سخت. به نظرم وب۳ می تواند یک نیروی تازه برای تغییر 

روابط مصرف کنندگان و برندها باشد.«

 خرید از هفته مد، پرداخت با اتریوم
مخاطبــان می توانند بعــد از خریــد کلید هــای الزم، وارد 
رویــداد فیزیکــی شــوند یــا نســخه ای محــدود از یــک 
محصول فیزیکی دریافت کنند. پرداخت ها نیز از طریق 
اتریوم یا کارت اعتباری خواهد بود. شــرکت افتر پی برای 
جذب افراد بیشتر، 2۵0 کلید رایگان به همراه دسترسی 
به محتوای پشــت صحنه هفته مــد را ارائه داده اســت. 
اولین بــار در فوریــه ســال گذشــته میــالدی بــود کــه پــای 
ان اف تی به هفته مد نیویورک باز شد و جوایزی انحصاری 
را از طــرف طراحــان به مهمانــان ارائــه داد. حاال پایشــان 

بیشــتر از قبل بــه تجربه هــای فیزیکی باز شــده اســت؛ 
تغییری کــه نشــان از روند روبه رشــد تمایل بخــش مد و 

خرده فروشی به توکن ها دارد. 
کلیدهــا تنهــا ابزارهــای حــوزه بالکچیــن نیســتند کــه 
دسترســی بــه هفتــه مــد نیویــورک را فراهــم کرده انــد. 
برند مارکاریــان پیشــنهاد میزبانی در ســالن خصوصی 
مخاطبانــی را داده کــه بــر پایــه ان اف تــی وارد هفتــه مــد 
می شــوند )نقره ای صفر دالر، طالیــی 2۵0 دالر و الماس 
سه هزار دالر( و مخاطبان این شانس را خواهند داشت 
تا برنــده دعوت نامه حضــور در شــوی زنده 14 ســپتامبر 
شــوند )دارندگان پنج الماس به طور قطع در این نمایش 
حضور خواهند داشت(. »ربکا مینکوف« و »ماوین« در 
ماه ژوئیه حدود ۵۵ ان اف تی را منتشر کردند که پنج مورد 
آن شامل بلیت نمایش آینده هفته مد نیویورک می شد. 

 استفاده از ان اف تی برای دموکراتیک کردن 
مد

هنوز استفاده از ان اف تی در مد نیویورک نوپاست، اما اگر 
موفقیت آمیز باشــد، فشن شــوها می توانند برنامه ریزی 
کنند تا به طور منظم از دارندگان ان اف تی استفاده کنند 
که اغلب طرفدارانی وفادار و فعال برای برندها هســتند. 
اســتفاده از ان اف تی روشــی بــرای دموکراتیک کــردن مد 
اســت. هدف این رویکرد ایجاد فرصت هــای جدید برای 
کاربــران و همــوار کــردن مســیری بــرای ارتباط بیشــتر با 

برندهاست. 
»جوزف آلتوزارا« اخیراً گفته که در فصل گذشــته هفته 
مد، ان اف تی های مربوطه را برای آن به کار برده تا کاربران 

حس یکدستی داشته باشند. او گفته است: »می خواهم 
همــه کســانی کــه دلباختــه مــد هســتند، در هــر ســطح 
طبقاتی، بتوانند در هفته مد شــرکت کنند. برای همین 
در پروژه ان اف تی هفته مد شرکت کردم.« کیم  شویی که 
در فصل گذشــته اولین فردی بود که ان اف تی را آزمایش 
کرد، روی مســئله تســلط مردان بر فضــای کریپتو تأکید 
کــرد. او به عنــوان یــک طــراح لباس هــای زنانه امیــد دارد 
فرصت های جدیــد بتواند دنیای تــازه ای از مــد و کریپتو 
پیش  روی زنانی بگذارد که قبل از این، به چنین فضاهایی 

دسترسی نداشتند. 

 لباس بدون مشتری میشل اوباما
پایین بودن قیمت ان اف تی و اســتفاده از یک سهم برای 
چند نفر، نشان از عدم تمایل افراد به سهم های بزرگ در 
چنین رویدادهایی دارد. لباس میشــل اوباما هم در این 
هفته مد بــه ارزش 8.۵ اتر )معادل 1۳ هــزار دالر( عرضه 
شــد که نبود پیشــنهاد برای آن نشــان می داد مخاطبان 
حاضر نیســتند پول زیــادی در ایــن رویدادهــا بپردازند. 
شــاید یک ان اف تی صد دالری با اقبال بیشــتری مواجه 
شــود. وانــگ در ایــن میــان پرســش هایی را مطــرح کرده 
اســت؛ اینکه چه اتفاقی می افتد اگر یک مخاطب چند 
کلیــد را در اختیار داشــته باشــد، یا اگــر چند کلیــد را در 
چند فصل نگه دارد، چه می شود، یا چه منفعتی برایش 
خواهد داشــت که یک کلیــد را در یک فصــل بگیرد و در 
فصل بعد امکان اســتفاده داشــته باشــد؟ آیــا این تنوع 
افراد، می تواند هوادارانی پیگیر در یک رویداد بالکچینی 

ایجاد کند؟

درست است که لباس میشل  اوباما بدون مشتری ماند، اما استفاده از ان اف تی در 
صنعت مد به شدت در حال گسترش است

استفاده از ان اف تی در هفته مد نیویورک
اقتصاد

E C O N O M Y

 صرافی بزرگ دنیای 
رمزارزها به استقبال 

تغییرات شبکه 
اتریوم می رود

رمزارزهای فورک  
اتریوم در کوین بیس 

فهرست می شود؟
صرافی کوین بیس اعالم کرد در صورتی که 
پس از مرج اتریوم یک فورک اثبات کار و به 
تبع یک توکن جدید اثبات کار ایجاد شود، 
برای فهرست شدن در صرافی کوین بیس 
مانند هر دارایی دیگری مــورد ارزیابی  قرار 
می گیرد. به گــزارش کوین تلگراف، صرافی 
رمزارز کوین  بیس روز پنجشنبه در پست 
وبالگ خود گفــت تمام فورک هــای بالقوه 
بالکچیــن اتریــوم را ارزیابــی می کنــد و هر 
توکنــی را کــه از ارزیابی هــای ایــن صرافــی 

سربلند بیرون بیاید، فهرست می کند.
صرافــی رمــزارز کوین بیس پیش تــر اعالم 
کرده بود به طور موقت واریز و برداشت های 
اتریــوم و ســایر توکن هــای ERC-20 را در 
طول فرایند مرج که انتظار می رود فاز نهایی 
آن )پاریس( در 1۵ سپتامبر )24 شهریور( 
رخ دهد، متوقف خواهد کرد. در خبرهای 
اخیر آمده بود کــه صرافی کوین بیس یک 
 cbETH جدیــد بــه نــام ERC-20 توکــن
راه انــدازی کرد کــه هــدف آن نمایندگی اتر 

استیک شده در کوین بیس است.
اطالعیــه کوین بیــس از ایــن جهــت 
اهمیــت دارد کــه کاربــران فضــای رمزارز 
و هــواداران اتریــوم می خواهنــد ببیننــد 
شبکه هایی که پس از مرج از اتریوم فورک 
می شوند تا چه حد معتبر خواهند شد 
و یکی از پارامترهایی که در معتبر شدن 
شــبکه های منشــعب از اتریــوم نقــش 
دارد، حمایــت صرافی هــای متمرکــز از 
آنها و فهرست شــدن رمــزارز آنها در این 

صرافی هاست.
پیش تــر صرافی هایی ماننــد پولونیکس، 
بیت مکس و چنــد صرافی دیگــر از فورک 
اثبــات کار اتریوم پشــتیبانی کــرده بودند. 
اما موضــع مهم ترین صرافی هــای فضای 
کریپتو یعنی بایننس )بزرگ ترین صرافی 
بین المللی( و کوین بیس )بزرگ ترین صراف 

آمریکایی( تا امروز نهایی نشده است.
همیــن کــه صرافــی کوین بیــس اعــالم 
کــرده »فهرست شــدن رمزارز شــبکه های 
فورک شده را بررسی می کند« و اینکه این 
موضوع خــارج از دســتور کار نیســت و به 
خاطــر اهمیــت صرافی کوین بیــس نوعی 
پیروزی بــرای اتریــوم اثبات کار محســوب 

می شود.

NEWSخبر



شــــــــــــــمــــــــــــاره 33
6 شهریــــــــــــور 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

6

اکوسيستم
E C O S Y S T E M

رمزارزها چه جایگاهی در اقتصاد و سرمایه گذاری دارند؟ 
فعاالن بازار رمــزارز برای دومین بار در ســری دورهمی های 
بالک دیز گرد هم آمدند تا پاسخی برای این سؤال داشته 
باشــند. ایــن دورهمی هــا به صــورت ماهانــه بــه میزبانی 
نوبیتکس برگزار می شود و در این نوبت، موضوع جایگاه 

رمزارزها در اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 اهمیت نظم در معامالت
مهــدی مرتضــوی، تکنیکالیســت و 
تحلیلگر ارشد بازار رمزارزها درباره انواع 
اســتراتژی های ســرمایه گذاری در ایــن 
بــازار صحبت کــرد و گفــت مهم ترین 
نکته ای که هر تریدر باید به آن توجه کند، رعایت نظم در 
معامالت است. یک تریدر باید به احساسات خود مسلط 
باشد و همیشه استراتژی خود را گوشه ذهنش نگه دارد. 
او باید به ســبب موقعیت های مختلف، از ابزار مدیریت 
ریسک مثل حد ضرر یا استاپ الس اســتفاده کند تا در 
صــورت اشــتباه در پیش بینــی رونــد، دچــار ضــرر و زیان 

سنگین نشود.
در ادامه برنامه، یاشــار راشــدی، پژوهشــگر بالکچین و از 
فعاالن بازار رمزارز توضیحاتی درباره اکوسیســتم اتریوم 
داد. مباحثــی از جملــه قراردادهــای هوشــمند، دیفــای 
و ان اف تی هــا، کاربردهایی هســتند که شــبکه اتریــوم در 
اختیار فعاالن این حوزه گذاشته که از طریق آن می توانند 
فعالیت هــای اقتصادی خــود را بر بســتر بالکچین پیش 

ببرند.

 از آپدیــت اتریــوم چــه انتظــاری داشــته 
باشیم؟

راشدی با اشــاره به اینکه سند خانه یا 
یــک محتــوای ویدئویــی را می تــوان 
 ان اف تی کرد و در کل برای ثبت مالکیت 
هر چیزی می توان از ان اف تی استفاده 
از  یکــی  اوپن ســی  »وب ســایت  گفــت:  کــرد، 
مارکت پلیس هایی است که می توان در آن ان اف تی خرید 

یا فروخت.«
او درباره آپدیت جدید اتریوم گفت: »با تغییر فرایند تأیید 
تراکنش هــای اتریــوم از PoW بــه PoS در آینــده ســرعت 
تراکنش هــا افزایش قابل توجهــی پیدا خواهد کــرد و این 
موضوع دست توســعه دهندگان اتریوم را بازتر می کند و 
حتی شاید روزی شاهد تشکیل شبکه اجتماعی بر بستر 

اتریوم باشیم.«

 نقش صندوق های ســرمایه گذاری در بازار 
رمزارزها

کاوه مشتاق، مدرس و فعال حوزه ارزهای 
دیجیتــال نیــز در دومیــن دورهمــی 
صندوق هــای  دربــاره  بالک دیــز 
سرمایه گذاری و انواع آن صحبت کرد. 
او درباره صندوق های رمزارزی گفت: »این صندوق ها کمک 
می کنند تا افراد مبتدی با استفاده از فرصت صندوق ها 
بتوانند با خیال راحت تری در بازار رمزارزها سرمایه گذاری 
کننــد و از یک ســبد منتخــب که توســط یک تیــم خبره 

مدیریت می شود، استفاده کنند.«

 رمزریال و نسبتش با اقتصاد توکن محور
مهــدی نــوری، پژوهشــگر و مــدرس 
بررســی  تهــران، ضمــن  دانشــگاه 
چالش هــا و مزایــا و معایــب احتمالی 
CBDCها یا ارز دیجیتال بانک مرکزی 
گفت: »رمزریال بر خالف برخی مخالفان که آن را متضاد 
با آرمان هــای آزادی دنیای غیرمتمرکز و حریم خصوصی 
می دانند، لزوماً به ضرر اقتصاد توکن محور نخواهد بود و 
می تواند به عنوان دوران گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد 
غیرمتمرکز نقش مثبتی بر عهده داشته باشد. به گفته 
نــوری، گســترش ســریع رمزارزهــا و پیشــنهاد نهادهــای 
بین المللی از جمله IMF به بانک های مرکزی، کشورهای 
مختلف را به فکر ایجاد رمزارز ملی انداخته و تاکنون بیش 
از 80 درصد بانک های مرکزی کشــورها در مسیر تعریف 
پروژه رمزارز ملی گام برداشته اند. در این مسیر کشورهای 

چین، ســوئد، باهاما، کانادا، ونزوئال، عربستان سعودی، 
امارات، کره جنوبی، هند و تایلند جزء کشــورهای پیشرو 
هســتند. هرچند، به گفتــه نوری رمــزارز ملی بــا توجه به 
برخی چالش های اقتصاد ایران، موانعی را در پیش دارد. 
رشد باالی نقدینگی در کشور، عدم انضباط مالی و کسری 
بودجــه، ناتــرازی بانک هــا، عــدم شــفافیت در اقتصــاد، 
مشــکالت تأمین مالی جمعی و تحریم های اقتصادی از 

جمله این چالش ها هستند.« 
نــوری معتقد اســت رمــزارز ملــی می توانــد فوایــدی برای 
سیاســت های پولــی بانــک مرکزی داشــته باشــد. بهبود 
عملکرد سیاست پولی، جلوگیری از خلق نقدینگی بی رویه 
توسط بانک ها و امکان ایجاد پول محلی برای استان ها از 
جمله فواید رمزارز ملی برای بانک مرکزی هستند. به گفته 
او رمزارز ملــی می تواند باعــث افزایش پایــداری و امنیت 
نظام پرداخت کشــور و تســهیل پرداخت های خرد شده 
و تأثیرات مثبتی در جهت توسعه مالی و شبکه پرداخت 

کشور داشته باشد.
به اعتقاد نوری، توســعه اقتصــاد پلتفرمی، تســریع در 
گســترش فین تــک و ایجــاد بســتری بــرای تأمیــن مالی 
جمعی از دیگــر مزایای رمــزارز ملی برای اقتصاد کشــور 
خواهد بــود؛ اما در ایــران، پــروژه رمزریال بــا چالش های 

بزرگی روبه روست.
نوری می گوید تمرکز صرف بر ابعاد فنی و توجه نداشتن به 
ابعاد غیرفنی، اقتصادی، بانکی، حقوقی و... از بزرگ ترین 
انتقادات به پروژه رمزریال است. منتشر نکردن جزئیات 
و اســناد مرتبــط بــا پــروژه رمزریــال و اســتفاده نکردن از 
ظرفیت نخبــگان، بخش خصوصــی و رویکرد رســانه ای 
نادرست باعث شده پروژه رمزریال بانک مرکزی ایران در 
هاله ای از ابهام باقی بماند. این پژوهشــگر حوزه اقتصاد 
بالکچین معتقد است عدم هماهنگی با سایر راهکارهای 
بانک مرکزی در حــوزه پرداخت، عدم امکان ممنوعیت و 
محدودیت جغرافیایی در پول دیجیتال بانک مرکزی، ابهام 
در زیرساخت فنی پول دیجیتال بانک مرکزی و اصرار بیش 
از حد بر رمزینه بودن عنوان پول دیجیتــال از دیگر موارد 

قابل توجه در مورد پروژه رمزریال ملی است.

از آپدیت اتریوم تا رمزریال 
در دومین همایش بالک دیز

 دو اظهارنظر درباره 
تغییرات پیش  روی 

شبکه اتریوم

اتر را چه می شود؟
از  یکــی  بــرای  معکــوس  شــمارش 
به روزرســانی های مهــم تاریــخ رمزارزها 
شــروع شــده اســت. اتریــوم وارد فــاز 
جدیدی خواهد شــد و تغییر مسیر آن 
برای بســیاری در ایــن روزها این ســؤال 
را ایجاد کــرده که بــرای این رمــزارز مهم 
دنیــای رمزارزهــا و البتــه کل ایــن بــازار 
چه تبعات یا تحوالتــی را در پی خواهد 
داشــت. بــازار اظهارنظــر و تحلیل هــای 
شــخصی و ســازمانی هــم در ایــن میان 

داغ شده است.
بانک آو آمریکا روز جمعه در یادداشتی 
نوشــت کــه رونــد صعــودی قیمــت 
اتریــوم احتمــاالً تــا زمــان به روزرســانی 
شــبکه ضعیف تــر خواهــد شــد؛ زیــرا 
سرمایه گذاران به دنبال درک بهتر نتایج 
حاصل از به روزرســانی ادغام هســتند. 
ایــن بانــک ســرمایه گذاری انتظــار دارد 
تا زمانــی که اتریــوم بر مشــکالت فعلی 
خود غلبه می کند، بالکچین های رقیب 
ماننــد بایننــس اســمارت چین، تــرون، 
آواالنچ و سوالنا سهم بازار بیشتری را به  
دســت آورند. »الکش شــاه«، تحلیلگر 
بانک آو آمریکا، در این یادداشت گفته 
است: »سرمایه گذاران احتماالً متوجه 
شــده اند که انتقــال به ظاهــر زودهنگام 
اتریوم به اثبات سهام، نگرانی آنها را در 
رابطه بــا مقیاس پذیری یــا هزینه باالی 

تراکنش ها برطرف نخواهد کرد.«
کارشــناس  دیگــر  اظهارنظــری  در 
شــرکت دَپ ریــدار پیش بینــی کــرده 
به روزرســانی اتریــوم می توانــد بــه ضرر 
دیفــای و اســتیبل کوین ها تمــام شــود. 
بــر اســاس گــزارش جدیــد پلتفــرم دپ 
ریــدار، به روزرســانی ادغــام می توانــد 
بــا کاهــش زمــان تراکنش ها یــا اختالل 
در پروتکل هــای وام دهــی، به طــور قابل 
 توجهی بر نحــوه عملکــرد پروتکل های 
دیفای در بالکچین اتریوم تأثیر بگذارد. 
»پــدرو هــرا«، تحلیلگــر داده در دپ 
ریدار، گفته است حتی اگر به روزرسانی 
ادغــام بــدون مشــکل انجــام شــود، اثر 
منفی آن بر عرضه اتریوم های جدید در 
بازار، می تواند بر استخرهای نقدینگی 
تأثیــر بگــذارد. او در گفت وگــوی خود با 
کوین دســک گفتــه اســت: »اگــر ادغام 
بــا موفقیــت اجــرا نشــود، در عملکــرد 
پروتکل های دیفای تأخیرهایی خواهیم 
داشت که روی فعالیت استیبل کوین ها 

نیز تأثیر می گذارد.«

REPORTگزارش

عالقه مندان رمزارزها برای دومین بار در دورهمی بالک دیز به میزبانی صرافی نوبیتکس 
گرد هم آمدند تا تجربیات خود در حوزه اقتصاد رمزارز را به اشتراک بگذارند
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کسب وکار
B U S I N E S S

از تابستان 1398 بود که یک پادکست رمزارزی متولد شد؛ آن  هم با تأکید بر ارائه اطالعات و داستان های موثق این بازار پرهیاهو برای کسانی که می خواستند بدانند دنیای رمزارزها 
کجاست و چه ویژگی هایی دارد و چطور کار می کند. پادکستی که تداوم آن و تولید محتوای مخاطب پسند باعث شد تا این روزها در اکوسیستم نوپای رمزارزی ایران، از کاربران عادی گرفته تا 
سرمایه گذاران و صاحبان کسب وکار آن را بشناسند و با چهار نفری که پای ثابت این پادکست هستند، آشنا باشند. مدت هاست که گفته می شود بدون تولید محتوای تخصصی و آموزش 

درست کاربران بازار رمزارز می تواند به سرنوشتی چون دیگر بازارهای پرنوسان تبدیل شود که در نهایت جز انبوهی از کاربران دلزده و ناراضی چیزی از آن باقی نماند. پادکست سوم ژانویه 
یکی از کارهای جذاب در این حوزه است که چنین رسالتی برای خود تعریف کرده است؛ پادکستی که از گرد هم آمدن چهار عالقه مند جدی حوزه کریپتو متولد شده و این روزها می توان آن 
را یک تجربه موفق محتوایی در این حوزه دانست. علیرضا مفتخر، یزدان عباسی، پرهام لیلیان و افشین حیدرپور حاال از چهره های شناخته شده این فضا هستند. آنها در یک روز طوالنی 

تابستانی به دفتر »رمزارز« آمدند، از دالیل خود برای راه اندازی این پادکست، انگیزه های ادامه آن، مشکالت تولید محتوا برای حوزه بالکچین و رمزارز و البته از ضعف ها و مشکالتی که در این 
مدت در این اکوسیستم دیده اند، گفتند.

پایه گذاران پادکست سوم ژانویه از مهم ترین نیازهای محتوایی و آموزشی حوزه رمزارز 
ایران می گویند

پروژه های اسکم 
در کمین کاربران

 چرا یکی از بنیان گذاران 
دوج کوین حاضر به 
تبلیغ پروژه جدید آن 

نیست؟

»نه« بزرگ به 
دوج چین

 بــازار ریختــه و پروژه هــای 
رمزارزی در ایــن روزها بیش از 
یابــی و  هــر زمــان دیگــری بــه بازار
مارکتینــگ نیــاز دارنــد. حتــی اگــر این 
پــروژه دوج کویــن باشــد کــه بــه نظــر 
می رســد بی نیاز از هــر تبلیغی اســت. 
مشــهور  چهره هــای  کــه  پــروژه ای 
مختلفی آن را در یک دوره داغ کردند و 
حاال از ارزهای باالی بازار اســت. اما در 
روزهای کســادی و به خصوص روزهای 
ســخت رگوالتوری حتی اگــر دوج کوین 
هــم باشــید، نیــاز داریــد حرکت هــای 
خالقانــه ای بــرای جلــب نظــر بیشــتر 
کاربــران بزنیــد. امــا بــه نظــر می رســد 
حرکــت آخــر دوج کویــن فعــالً در نطفه 
خفه شده و شانسی برای اجرایی شدن 
نــدارد. دوج کویــن کــه روی یــک پــروژه 
جدیــد کار می کنــد، بــرای بازاریابی آن 
دســت بــه دامــن یکــی از مهم تریــن 
چهره های مرتبط با خودش شــده، اما 

نتیجه نگرفته است.

 ماجرا این است که  خبر آمده 
»بیلــی مارکــوس«، یکــی از 
بنیان گــذاران دوج کویــن، پیشــنهاد 
حــدوداً 14میلیــون دالری بــرای تبلیــغ 
پــروژه دوج  چیــن )Dogechain( را رد 
کرد. این پروژه بالکچین با هدف پرکردن 
شــکاف میان دوج کوین و وب۳ طراحی 
شــده اســت. »ینس ویچــرز«، یکی از 
اعضای بنیــاد دوج کویــن نیــز گفته که 
دوج چین یک پروژه غیررسمی است و 
با این میم کوین یا بنیان گذاران آن هیچ 
رابطه ای نــدارد. دوج چین کــه در اوایل 
بــه  شــد،  راه انــدازی  مــاه  ایــن 
توسعه دهندگان اتریوم امکان می دهد 
دیفــای،  برنامه هــای  تــا 
ســایر  و  ان اف تی هــا 
محصــوالت مرتبــط بــا 
ارزهــای دیجیتــال را با 
توکــن  از  اســتفاده 
بســازند.  دوج کویــن 
مارکوس گویا دل خوشی 
از پروژه جدیــدی که برخی 
عالقه منــدان بــه دوج کویــن 

دنبال می کنند، ندارد.

NEWSخبر

 برای شــروع بهتــر اســت اول مخاطبان 
»رمزارز« با اعضای تیم پادکست سوم ژانویه آشنا 
شــوند. در مــورد ســوابق کاری و تحصیلــی خــود 
بگویید. چه شد که به این حوزه عالقه مند شدید و 

اکنون مشغول چه کسب وکاری هستید؟
پرهام لیلیان: آشنایی من با این حوزه شش سال پیش از 
طریق یک مقاله و کارآموزی در یک شرکت خارجی شروع 
شد. دلیل عالقه مندی من به این حوزه فلسفه رمزارزها و 

آزادی مالی بود. قبل از شــروع با ســایفرپانک ها و دیدگاه  
آنها در رابطه  با حریم خصوصی آشنا بودم. در حال حاضر 
چند سالی اســت که به عنوان توسعه دهنده کسب وکار و 
کارشناس اقتصاد توکن در این حوزه مشغول به فعالیت 

I N T E R V I E W
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سرمايه گذاری
I N V E S T M E N T

اپلیکیشن پیام رسان مبتنی بر وبComm« ۳« )کام( اعالم 
کرده یک دور سرمایه اولیه پنج میلیون دالری به رهبری شرکت 
سرمایه گذاری کوین افند به دست آورده است؛ سرمایه ای که 
این استارتاپ امیدوار اســت آن را برای رقابت با دیسکورد به 

کار بگیرد.
کام می گوید این استارتاپ روی حفظ حریم خصوصی کاربران 
تمرکز خواهد کرد و سیستم رمزگذاری سرتاسری همانند آنچه 
واتس اپ و سیگنال از آن  بهره می برد را به کار خواهد گرفت. 
کام امیــدوار اســت در نهایت جایگزین ســرویس های فعلی 
متمرکز پیام رسان شود که عالقه مندان به حوزه رمزارزها مجبور 

به استفاده از آنها هستند.
»آشــوت تووســیان«، مؤســس و مدیرعامــل کام گفتــه کــه 
می خواهــد اپلیکیشــنی بســازد که »کامــالً مســتقل، کامالً 

رمزگذاری شده و کامالً خصوصی باشد«.

 کام چطور کار می کند و چه مزیتی دارد؟
 کام بــه گونــه ای طراحــی می شــود کــه اعضــای انجمــن آن، 
سرورهای پشتیبان خود را میزبانی کنند و فقط خود کاربران 
بتوانند به داده هایشــان دسترســی داشته باشــند. نرم افزار 
ســرور آن دارای کلیدهای منبع باز اســت و برای فورک شــدن 
)کپی و پیاده سازی توسط پروژه های دیگر( ساخته شده است.
کام با این ادعا که اگرچه برنامه های پیام رسان رمزگذاری شده 
می تواننــد بــه محافظــت از داده هــای فــردی کمــک کننــد، 
اما بســیاری از ایــن برنامه ها به دســت تبهــکاران و باندهای 
ســازمان یافته افتاده اند، بنابراین می خواهد جایگزینی برای 
آنها باشــد. در حال حاضر بیشــتر پروژه هــای رمــزارزی برای 
ساختن جامعه طرفداران خود از شبکه اجتماعی دیسکورد 
که مبتنی بر وب2 است، استفاده می کنند و کام امیدوار است 
با یک پیام رسان و شبکه اجتماعی مبتنی بر وب۳ بتواند آنها 

را جذب کند.

 مجرمــان همیشــه هســتند، امــا حریــم 
خصوصی مهم تر می شود

 به نظــر تووســیان، صرف نظــر از وجــود یا عــدم وجــود کام، 

مجرمان همیشه راهی برای دسترسی به شبکه های آنالین 
جهت ادامه فعالیت مجرمانه پیدا می کنند. او گفته است: 
»ما در حال ایجاد نرم افزاری هستیم که به کاربر مسئولیت 
بدهد.« با وجود ایــن، او گفته که می خواهــد کام نرم افزاری 
باشــد کــه از جوامــع بزرگ تــر پشــتیبانی می کند و نســبت 
به ایــن ایــده کــه یــک پلتفــرم اجتماعــی در مقیــاس بزرگ 
»شخصیت های بدبین« را جذب کند، تردید دارد. تووسیان 
افزوده اســت: »این امکان وجود دارد، اما دیدگاه شــخصی 
من در مورد این ســؤال اخالقی این است که فکر نمی کنیم 
خدماتی ارائه دهیم کــه برای این افــراد ]جنایتکاران[ مفید 

باشد.«
در حال حاضــر چهــار کارمنــد تمام وقــت در کام و حــدود 12 
مشــارکت کننده پاره وقــت در پروژه هــای آن همــکاری دارند. 
تووســیان گفته قصد دارد پس از افزایش حقوق کارمندان با 
کمک این جذب سرمایه، به رشد تیم خود در شهر نیویورک 
ادامه دهد و کارمندان تمام وقت بیشــتری را استخدام کند. 
البته به گفته او تعداد انگشت شماری از کارمندان همچنان از 

راه دور کار خواهند کرد.

 هویت های متصل به کیف پول رمزارزی
با وجود این، او گفته که چشم انداز نهایی اش برای این شرکت 
هنوز کامالً مشخص نیست. کاربران می توانند از طریق کیف 
پول های رمزنگاری شده خود به کام وارد شوند که همین کیف 
پول ها هویت کلی آنها را در برنامه کنترل می کنند، اگرچه کام 
هنوز نگفته که کدام بالکچینها را پشــتیبانی خواهد کرد. او 
در این باره گفته است: »زمانی که دید واضحی از باال داشته 
باشــید، راه انــدازی آســان تری داریــد. ما هنــوز کامالً بــه آنجا 
نرســیده ایم، اما به ارزش های بلندمدت و بالقــوه کام اعتقاد 

داریم.«
تووســیان گفــت: »رادیکال ترین دیــدگاه ما این اســت که در 
آینده، همه یک سرور خصوصی شخصی خواهند داشت. ما 
دنیایی خواهیم داشت که کاربران در نهایت تصمیم می گیرند 
پلتفرمی بســازند که حریم خصوصی الزم را برای رسیدن به 

مرحله بعدی تکامل انسان-رایانه به آنها ارائه می دهد.«

 ً جذب سرمایه اخیر یک استارتاپ نیویورکی احتماال
معادالت جوامع رمزارزی را تغییر خواهد داد

کام می خواهد 
دیسکورد وب 3 باشد

برخی پروژه هــای دیفای هم به دلیل پانزی بــودن از بین 
می روند. مثل ترا که ساختار آن مشکل داشت. تعیین 

درصد ثابت یا هر چیز ثابتی در اقتصاد مشکل دارد. 

 توصیــه شــما بــه کاربرانی کــه بدون 
دانش و بــا ســطح آگاهی پاییــن وارد ایــن حوزه 

می شوند، چیست؟
حیدرپور: کاربران بدون دانش وارد این حوزه می شوند 
تا سریع تر پولدار شوند. نمی توان کاربران را از مسیری 
که به پول منتج می شود، منصرف کرد، اما می توان راه 
دیگری جلوی پای آنها گذاشــت. این وظیفه بر عهده 
تولیدکننده محتوا نیست. پلتفرم های تبادل باید این 
راه را بــه کاربران معرفی کنند. پلتفرم هــای تبادل برای 
نگه داشــتن و مدیریت کاربران، کاهش حجم کارهای 
پشــتیبان و مســائل دیگر باید دانش کاربــران خود را 
باال ببرند.  حمایت پلتفرم های تبادل از تولیدکنندگان 
محتوا اتفاق بسیار خوبی است. اگر از تولیدکنندگان 
محتوا حمایت شود، سطح دانش کاربران باالتر می رود 
و اشتباهات آنها کمتر می شود. در نتیجه مراجعه آنها 
به پشتیبانی پلتفرم ها نیز کمتر می شود. از طرف دیگر 
این کامیونیتی رشــد می کند که این رشد به نفع تمام 

اعضای کامیونیتی است.
باالبردن دانش اکوسیســتم و اعضای آن مســئولیت 
پلتفرم های تبادل است. باید برای این کار هزینه کنند 
و این مهم ترین کار آنهاســت. اگر این کار را نکنند، به 

گرفتاری خودشان منجر می شود. 
مفتخــر: طبــق گــزارش ایلیــا، 21 درصــد مــردم ایــران 
به دلیــل عــدم تخصــص، 12 درصــد به دلیــل تحمــل 
ضرر و 7 درصد به دلیــل کالهبرداری از حــوزه تبادل و 
ســرمایه گذاری روی رمزارزها خارج شــدند. بر اساس 
گــزارش نوبیتکــس دوج کویــن بــا ســهمی 17درصدی 
از ســبد ســرمایه گذاری ایرانیــان، رتبــه اولیــن کویــن 
خریداری شــده را بین ایرانیان دارد. به عالوه این کوین 
باالترین تعــداد معامــالت را به خود اختصــاص داده 

است.
پس می بینیم مردم بیشتر تحت تاثیر هیجان و ترندها 
تصمیم می گیرند تــا آگاهی. در نتیجــه اولین نکته از 
نظر من آموزش اســت و پس از آن می توانند نســبت 
بــه ســرمایه گذاری اقــدام کننــد. اگــر فرصت کســب 
دانش این زمینــه را ندارنــد، می تواننــد از پلتفرم های 

سرمایه گذاری استفاده کنند. 
عباســی: بــه نظــر مــن ریســک آن را بپذیرنــد و روی 
تمــام دارایــی خود قمــار نکنند. شــاید برخــی بگویند 
سرمایه شان چندبرابر شده، اما افراد باید بدانند که این 
فقط یک اتفاق است و منطقی نیســت. باید در برابر 
این حرف ها مقاومت کرد. ســعی کننــد در دوره هایی 
که مربوط به ثروتمند شدن است، شرکت نکنند. اگر 
تصمیم گرفتید، وارد این حوزه شوید و سرمایه گذاری 
کنید، بیش از پنج درصد دارایی خود را وارد این حوزه 
نکنید. باید به  قدری ســرمایه وارد ایــن حوزه کنید که 
در صــورت صفر شــدن صدمه ای بــه زندگی تــان وارد 
نشــود. نه تنهــا ســرمایه گذاری روی کوین هایی مانند 
ترا، بلکــه ســرمایه گذاری روی بیت کوین هــم خالی از 
ریســک نیســت. چون اگــر چند دولــت مثــل ایاالت 
متحده و چین به صورت گسترده بیت کوین را ممنوع 
کنند، بیت کوین به شدت سقوط می کند. حتی گاهی 
پیشنهاد می کنم وارد این حوزه نشوید. این بازار، بازار 
حسرت هاســت. چون اگر ســرمایه فــرد افزایش پیدا 
کند، حسرت می خورد که چرا ســرمایه بیشتری وارد 
این حوزه نکرده است. در صورتی هم که سرمایه اش از 

بین برود حسرت می خورد. 
حیدرپور: آدمی که یک شبه پولدار می شود، یک شبه 
هم پول خود را از دســت می دهــد، چون این پــول را با 

شانس به دست آورده است. 

NEWSخبر

ارتقا برای کامپوند
پروتکل دیفــای کامپوند به تازگی 
نســخه جدیدی را منتشــر کــرده کــه روی 
امنیت بیشــتر و کارایی بهتر تأکیــد دارد. 
کامپوند۳ قرار اســت تجربه کاربران از این 

پروتکل را ارتقا دهد.

استخدام جدید
کوان دیجیتــال کــه یــک شــرکت 
ســرمایه گذاری اســت، »چیــس کمبل«، 
یکــی از مدیــران ارشــد ســابق کوین بیــس 
را به عنــوان قائم مقــام بخش فــروش خود 

استخدام کرده است.

مشاور گرفتن از فدرال رزرو
از  یکــی  کپیتــال  الکتریــک 
شرکت های ســرمایه گذاری فعال در حوزه 
رمــزارز، »جی کالیتــون« از مدیران ســابق 
فــدرال رزرو آمریــکا را به عنــوان مشــاور 

استخدام کرده است.

از سلسیوس به پرایم
مدیــر  کمبــل«،  »کورتنــی 
تیــم توســعه کســب وکار ســازمانی پــروژه 
ورشکســته سلســیوس به عنــوان مدیــر 
توسعه بخش وام دهی شــرکت دیجیتال 

پرام تکنولوژی استخدام شده است.
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نزدیک بــه 600 صرافــی ارز دیجیتــال در سراســر جهان 
وجود دارد که از ســرمایه گذاران بــرای تجارت بیت کوین، 
اتریــوم و ســایر دارایی های دیجیتــال دعــوت می کنند تا 
از خدمــات آنها اســتفاده کنند. یــک رقابت ســخت در 
صنعتی نوپا با نام های متعدد شــکل گرفته که روزبه روز 
هم بــه آنهــا اضافــه می شــود. امــا هزینه های مربــوط به 
تراکنش ها، کیفیت و ایمنی و بســیاری متغیرهای دیگر 
باعث شــده تا میان این نام ها تفاوت های اساسی وجود 
داشته باشد. سایت معتبر فوربس با در نظر گرفتن چند 
متغیر کلیــدی و اســتفاده از روش های علمــی رتبه بندی 
تالش کرده فهرستی از 60 صرافی رمزارز برتر دنیا فراهم 
آورد. ما در هفته نامه »رمزارز« تالش می کنیم هر هفته 

10 منتخب این فهرست را به شما معرفی کنیم.
اما قبل از آن شــاید بد نباشــد بدانید که ما هــم همانند 
فوربس اعتقــاد داریم تعــداد صرافی های رمــزارزی دنیا 
بیشــتر از 600 تاســت. یکــی از دالیــل وجــود بیــش از 
600 صرافــی رمزنــگاری به دلیــل موانــع کــم ورود بــه این 
صنعت اســت. شــرکت های فناوری زیادی وجــود دارند 
که وایت پیپر، نرم افزار و حتی دیتــای مورد نیاز راه اندازی 
یک صرافــی دیجیتال را در کمتر از یک هفته برای شــما 
فراهم می کنند. شرکت هایی چون B2Broker مستقر در 
قبرس، Alphapoint در نیویورک و GCEX که نرم افزار و 
داده های مورد نیاز برای شروع یک صرافی ارز دیجیتال را 

به افراد مشتاق ارائه می دهند. اما این فهرست 600 تایی 
آنهایی است که سایت کوین جکو آنها را به طور مستقل 
تأیید کرده و فعالیت آنها را به رســمیت شناخته است. 
وگرنه چه کســی اســت که نداند باال آوردن یک پوسته و 
گرفتن یک API و دســت و پا کردن یک لوگــو کار چندان 

سختی نیست!
اما جذب کاربر واقعی و گردش مالی کار هر کسی نیست. 
بر اساس داده های گروه تحقیقی سیمیالروب و بررسی 
آنها توسط فوربس، کمتر از 600 صرافی مورد بحث 1.7 
میلیارد بازدیــد و بیــش از 100 میلیارد دالر گــردش مالی 

روزانه دارند.
بــرای ســرمایه گذاران نــاآگاه حــوزه رمزارزها، تشــخیص 
از  صرافــی  خدمــات  باکیفیــت  ارائه دهنــدگان 
ارائه دهندگانــی کــه به دلیــل داشــتن یــک وب ســایت 
شــیک یا روابط عمومی قــوی معروف به نظر می رســند، 
تقریبــاً غیرممکــن اســت. حتــی صرافی هایــی بــا حجم 
معامالت سنگین در یک ارز دیجیتال خاص یا جفت ارز 
رمزنگاری شــده، هــم نمی تواننــد لزوماً صرافــی معتبری 
در نظر گرفته شــوند؛ زیــرا در محیطی مملــو از پروژه ها و 
کســب وکارهای غیرقانونــی، گــزارش دادن اعــداد جعلی 
برای صرافی ها نسبتاً آسان است. موضوعی که در ایران 
هم به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. اما بپردازیم 

به فهرست فوربس.

1
Coinbase

کوین بیس بزرگ ترین صرافی ارزهای دیجیتال در ایاالت 
متحده اســت. کســب وکاری کــه از طریق یک فهرســت 
مستقیم بورسی 86 میلیارد دالری در بازار سهام نزدک 
عرضه شد که بزرگ ترین عرضه در تاریخ نزدک محسوب 
می شــود. این صرافی توســط DFS نیویورک بــا مجوز ارز 
مجــازی نظارت می شــود، بــه 44 ایالت آمریــکا خدمات 
ارائه می دهد و دارای منشور بانکی ایالت نیویورک است. 
این شرکت بیشترین تعداد ارز و توکن دیجیتال را دارد و 
در حال راه اندازی یک بازار ان اف تی و خدمات مشتقات 

هم هست.

2
Kraken

کراکن مســتقر در ایاالت متحده که در آمریــکا، بریتانیا 
و حوزه های قضایی منتخب آســیای اقیانوس آرام تحت 
نظارت قانونی اســت، بــه معامله گران ارزهــای دیجیتال 
متوسط و پیشرفته خدمات ارائه می دهد. این شرکت که 
به کاربران تمام ایالت های آمریکا به جــز ایالت نیویورک 

بیش از 600 صرافی فعال در دنیا وجود دارد، نگاهی انداخته ایم به 
موفق ترین  نام های این صنعت روبه رشد

فهرست 10 تایی فوربس 
از 10 صرافی برتر دنیا کسب وکار

B U S I N E S S
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منتظر دستور مقامات
بنیــاد تتــر اعــالم کــرده تحریم 
اعالم شــده علیه ترنادوکش را تا زمانی 
کــه مقامــات رســماً از این بنیــاد چنین 
درخواستی نکنند، اعمال نخواهد کرد.

یونی سوآپ دارای بنیاد 
می شود

جامعــه رأی دهنــدگان یونی ســوآپ در 
یــک رأی گیــری جدیــد اعــالم کــرده که 
اعضا موافقت کرده اند تا برای اولین بار 

بنیاد یونی سوآپ راه اندازی شود.

شکایت علیه کی فای
سلسیوس با این ادعا که »پروگه 
کی فــای« و بنیان گــذار آن بــا اســتفاده 
از ترنادوکــش و گم کــردن رد خــود باعــث 
دزدیده شــدن میلیون هــا دالر از کیف پول 
کاربــران شــده اند، یــک شــکایت تنظیــم 

کرده است.

ادعای بت دکس
»وارن ســودهاکار«، بنیان گــذار 
بت دکــس کــه یــک پلتفــرم غیرمتمرکــز 
برای شــرط بندی روی مســابقات ورزشی 
اســت، اعــالم کــرده بــا کمــک بالکچیــن 
سوالنا ریسک های این بازار را برای کاربران 

کاهش خواهد داد.
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وکیل یکــی از کارمندان شــرکت اوپن ســی که پیــش از این 
بــه دست داشــتن در معامــالت نهانــی متهــم شــده بــود، 
درخواستی برای اعتراض به جریمه های صادرشده مطرح 
و تأکید کرده که دارایی های معامله شده، اوراق بهادار نبوده 
اســت. »نیت  چســتین« که پیــش از ایــن و بیــن ژانویه تا 
سپتامبر 2021، عهده دار ســمت مدیرمحصول اوپن سی 
بــود، از ســوی وزارت دادگســتری آمریــکا و در مــاه ژوئن به 
کالهبرداری الکترونیک و پول شویی متهم شد که مربوط 

به معامالت ان اف تی بوده است. 

 کارمند اوپن سی به زندان می رود؟
وزارت دادگســتری اعالم کرده که این برای اولین بار اســت 
که چنین جریمه ای برای معامالت ان اف تی و برای یک فرد 
حقیقی مطرح می شــود. هر کدام از این جرایم معادل 20 
ســال زندان را در پی خواهد داشــت و در نتیجه چســتین 
باید نزدیک بــه 40 ســال در زندان بماند. وکیــل او به تازگی 

درخواستی را در یکی از شعب دادگاه نیویورک ثبت کرده و 
مدعی شده که دولت با استفاده از »کاربردهای نادرست« 

از قوانین کیفری تالش کرده تا اتهاماتی را مطرح کند. 
در این میان وزارت دادگســتری مدعی اســت، چستین از 
اطالعــات محرمانه شــرکت پیش از علنی شــدن از ســوی 
اوپن ســی، برای معامله ان اف تی اســتفاده کرده و توانسته 
ســود دو تــا پنج برابــری را از آن خــود کنــد. گفتــه می شــود 
چستین توانسته  از این معامالت نزدیک به 19 اتر )معادل 
۳0 هزار دالر( به دست آورد. این تخمین بر اساس کیف  پول 

ارزهای دیجیتال او صورت گرفته است.

 افشاگری کاربر توییتر
این اتهامات 9 ماه قبل از ورود وزارت دادگستری به پرونده و 
از سوی یکی از کاربران توییتر در ماه سپتامبر افشا شده بود. 
وکیل او در الیحه جدید نوشته که ان اف تی ها نه اوراق بهادار 
هســتند، نه کاال. وکیل او عنوان کرده که هرگونه معامالت 

داخلی مســتلزم تجــارت در قالــب اوراق بهادار اســت. اما 
دولت آمریکا درک ناقصی از شــرایط دارد و این مسئله در 
الیحه دفاعی جدید مورد تأکید قرار گرفته اســت. در عین 
حال عنوان شده که بدون ارتباط با بازارهای مالی، نمی توان 

در هیچ زمینه ای معامله پنهانی داشت. 
جالب اینجاســت که وکالی چســتین بــه پرونــده اتهامی 
ایشان واهی، مدیرمحصول سابق کوین بیس اشاره و تالش 
کرده اند با همان استدالل از چســتین دفاع کنند. آنها در 
عین حال این طور گفته اند که اطالعات داخلی که چستین 
به آن دسترسی داشته، هیچ ارزش اقتصادی ذاتی ندارد و 
اتهام چستین بی مورد است. وکال در اتهام پول شویی هم، 
ماهیت شفاف بالکچین اتریوم را مطرح کرده و گفته اند که 
معامالت برای عموم قابل مشاهده بوده و نمی توان معنای 
درآمدهای غیرقانونی از آن استنباط  کرد. به گفته این وکال، 
چستین کاری به جز جابه جایی پول به صورت آشکار انجام 

نداده و این به منزله پول شویی نخواهد بود. 

تکرار پرونده ایشان  واهی، مدیرمحصول کوین بیس این  بار برای کارمند اوپن سی

40 سال زندان در انتظار 
یک چهره رمزارزی

هشدار دو تحلیلگر جی پی مورگان 
به رابین هود و کوین بیس که تالش 
دارند سهام بیشتری را بفروشند 

حفظ سهام یا 
پرداخت حقوق 
به کارمندان؟

در شرایطی که بازار سهام برخی شرکت ها مثل رابین هود 
و کوین بیــس افت کــرده، این شــرکت ها به دنبــال عرضه 
بیشــتر ســهام برای جذب کارمندان بیشتر هســتند. با 
این حال، تحلیلگران جی پی مــورگان معتقدند این عمل 
می تواند تأثیــر منفی بر ســهام داران فعلی آنهــا بگذارد. 
شرکت ها اغلب سهام مازاد را منتشر می کنند تا بتوانند 
هزینــه کارمندان خــود را بدهنــد. »کنــت ورتینگتون« و 
»مایکل چو«، دو تحلیلگر جی پی مــورگان در گزارش ماه 
جــوالی گفتــه بودند کــه این عمــل به طــور قابــل توجهی 
ارزش سهام داران موجود را کاهش می دهد و این کاهش 

در سال های آینده ادامه خواهد یافت. 

 احتمال فشار بر نقدینگی دو شرکت
بــه گفته ایــن تحلیلگــران، دو شــرکت رابین هود 
و کوین بیــس می توانند این مشــکل را بــا کاهش غرامت 
یا پرداخــت پول نقــد بیشــتر برطــرف کنند، امــا در عین 
حال هشدار داده اند که هر کدام از این روش ها می تواند 
مشــکالت دیگــری همچون فشــار بــر نقدینگی شــرکت 
را بــه همــراه داشــته باشــد. شــرکت ها اغلــب واحدهای 
ســهام محــدود )RSU( را بــرای هزینه کارمندان منتشــر 
می کننــد. واحدهــای ســهام محــدود در شــرکت های 
مربوطه می تواند حقوقی را به کارمندان بدهد. شرکت ها 
هم معموالً مقادیر آن را بر اســاس ارزش ســهام در روزی 

 دولت طالبان مبادله 
ارزهای دیجیتال را در 

سراسر افغانستان ممنوع و 
معامله گران را دستگیر کرد

حمله طالبان 
به رمزارزها

 به گفته یک مقام ارشد پلیس، 
بانک مرکزی افغانستان در ماه 
جــاری ممنوعیــت سراســری بــر ارزهای 
دیجیتال اعمــال کرده اســت. همچنین 
رژیــم طالبــان چنــد معامله گــر را کــه از 
دستورات مبنی بر توقف تجارت توکن های 
دیجیتال سرپیچی کرده بودند، دستگیر 
کــرده اســت. در پــی روی آوردن مــردم 
افغانســتان به ارزهای دیجیتال با هدف 
حفظ ارزش دارایی و دور نگه داشتن ثروت 
خود از نظام مالی این کشور، طالبان اقدام 
به سرکوب ارزهای دیجیتال و معامله گران 
آن کرده است. به دنبال تحریم طالبان از 
سیســتم بانکــی جهانــی توســط بانــک 
جهانی، کریپتو به روشــی محبــوب برای 
انتقــال پــول به داخــل و خــارج از کشــور 

تبدیل شد.

 با اینکه تمام کشورها از سنگاپور 
گرفته تــا ایــاالت  متحــده در پی 
ســقوط بــازار رمزارزهــا و از بیــن رفتــن دو 
تریلیــون دالر و ورشکســتگی چندیــن 
شرکت معروف مقررات ارزهای دیجیتال 
را تشــدید کرده انــد، امــا هیچ کــدام 
ممنوعیت سراســری بــر رمزارزها اعمال 
نکرده اند. البته چین هم در سپتامبر 2021 
تمــام تراکنش هــای رمــزارز را غیرقانونــی 
اعالم کرد و اکنون افغانستان و چین تنها 
کشــورهایی هســتند کــه ممنوعیــت 
سراســری بــر ارزهــای دیجیتــال اعمــال 

کرده اند.

 »سیدشــاه ســعادت«، رئیــس 
تحقیقــات جنایــی فرماندهــی 
پلیس هرات گفت: »بانــک مرکزی به ما 
دســتور داد تــا همــه صرافــان، فعــاالن و 
ارزهــای  تجــارت  از  را  معامله گــران 
بیت کویــن  چــون  کالهبردارانــه ای 
بازداریم.« سعادت گفت تاکنون 1۳ نفر 
دستگیر شده اند که بیشــتر آنها به قید 
وثیقه آزاد هستند. بیش از 20 کسب وکار 
کریپتویــی نیــز  تعطیل شــده اند. هرات، 
ســومین شــهر بزرگ افغانســتان و مرکز 
تجارت توکن های دیجیتال است. چهار 
کارگــزاری از شــش کارگــزاری کریپتــو در 

افغانستان، در این شهر واقع  شده اند.
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