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گزارش 
اوکی اکسچنج از 
پنج سالگی اش 

شیبا و جوان تر ها 
پیشتازند! 

رونمایی 
والکس  از ربات 

معامله گر 
ارائه رایگان ربات 
تریدر  به کاربران
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اولین گزارش دولت آمریکا از مصرف باالی برق استخراج رمزارز 
حمایتکاخسفیدازمکانیسماثبات سهام ردتوسعهدهندگان

راچطوربزنیم!
بنیان گذار وی سی رمزارزی 

الکتریک کپیتال می گوید راز شناسایی 
پروژه های آینده دار رمزارزی این است که 
بدانید برنامه نویسان کجا جمع شده اند 

و برای چه پروژه ای وقت می گذارند

درس دوربین های 
پلوراید برای دائوها

کجای ایده وب3 با مفهوم 

خالقیت و نوآوری جور 
درنمی آید؟ چرا تأکید بیش از 
اندازه بر خرد و تصمیم گیری 
جمعی می تواند 
به معنای پایان 
عصر بنیان گذاران 
جسور و خطاکار 
باشد؟

دوران ماینینگ خانگی 
به سر آمده است؟

کسب وکارها از درون تهی 
و کشور فقیر می شود!

    گفت وگو با مریم رضاصفت، مدیر منابع انسانی بیت پین درباره چالش های جذب
 و نگهداری نیروی ماهر در صنعت رمزارزها و بالکچین و البته بحران مهاجرت

35
ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال دوم 
شــــــــــماره 
ســــــی وپنجم  
بیســتم  شهریور
1 4 0 1
16  صفـــــحه

4

ان اف تی ها و سکه های دیجیتال 
یادبود الیزابت دوم با ارزش چند 
میلیون دالر در بین بریتانیایی ها 

دست به دست می شوند

مرگ ملکه
 و توکن های یادبود

6

معرفی 18 
رمزارز جدید 
رمزینکس 

 به منظور متنوع کردن سبد 
معامالت کاربران انجام شد
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 بخشی از بازار رمزارزها به میم کوین ها تعلق دارد 
که به دور از ارزش پروژه یا کسب وکار پشت آنها، 
بیشتر برای سرگرمی یا گرامیداشت یک موضوع ضرب و 
خریدوفروش می شــوند. مدت ها بود که این بخش از بازار 
رونق چندانی نداشت، اما حاال با مرگ ملکه الیزابت دوم 
رونق به آن بازگشــته اســت. هرچنــد اگر این رونــد موقتی 
باشــد! باز هم طی همین دو، ســه روز گــردش مالی جالب 
 توجهی با محوریت یادبود ملکه بریتانیا ایجاد شده است. 
البتــه عــده ای هــم در حــال اســتفاده از ایــن فضــا بــرای 
خالی کــردن جیب کاربــران هســتند. بــرای نمونــه طی 24 
 ســاعت، یــک میم کوین بــا تــم ملکــه الیزابــت در ســایت
 Dex Screener بیش از شش میلیون دالر حجم مبادالت 
داشــته اســت. در همین رابطه گزارش شــده ان اف تی های 

مشابهی نیز در پلتفرم اوپن سی منتشر شده اند. 

 مــرگ الیزابــت دوم، ملکــه بریتانیــا و کشــورهای 
مشترک المنافع، روز پنجشــنبه در میان کاهش 
پونــد، افزایش تــورم و انتخاب نخســت وزیر جدید، ضربه 
سختی به اقتصاد بریتانیا زد، اما به نظر می رسد برای دنیای 
رمزارز و بالکچین ماجرا به شــکل دیگری بوده است. حاال 
ایجاد عکس ، کاریکاتور و آثار هنری دیجیتالی - ان اف تی و 
سکه های میم - از ملکه تازه درگذشته به یک ترند داغ برای 

برخی پلتفرم ها و صرافی ها تبدیل شده است.
 بیش از 40 سکه رمزارزی در صرافی های غیرمتمرکز 
در زنجیره هوشــمند )BNB )BSC و اتریوم فقط در 
 RIP« 24 ساعت عرضه شد که نام های جالب توجهی چون
 Queen Elizabeth«، »Queen Elizabeth Inu«، »God

Save The Queen« را بــه خــود اختصــاص داده انــد. 
همین طــور ســکه هایی بــا عناوینــی چــون »ملکــه دوج«، 

»الیزابت دوم« و »پل لندن پایین 
است« هم وارد برخی صرافی ها 
شده و مشتریانی پیدا کرده اند.
توکــن »Rise Of The King« با 
اشــاره بــه پادشــاهی تــازه چارلز 
ملکــه  جانشــین  کــه  ســوم 
انگلستان شده، از زمان ایجاد آن 
در روز جمعــه، حــدود دو هــزار 
درصد افزایش قیمت یافته و در 
ســایت  در  حاضــر  حــال 
دکس اســکرینر کــه دارایی های 
دیجیتال محبــوب را در صرافی 
یونی ســوآپ رصد می کند، ترند 

شده است.

 از ســوی دیگــر، توکــن الیزابــت در 24 ســاعت 
گذشــته در صرافی پنکیک ســوآپ  6.1 میلیون 
دالر گردش مالی داشته است. البته اکثر پروژه های دیگر 
نقدینگی ناچیزی داشته اند که ممکن است نشان دهنده 
پتانسیل آنها برای پامپ  و تخلیه های کوتاه مدت باشد؛ 
بنابراین صرافی ها و تحلیلگران مدام هشدار می دهند که 
معامله گران بالقوه این سکه ها باید احتیاط زیادی کنند.

 در پلتفــرم اوپن ســی نیــز مجموعــه یادبــود
RIP Queen Elizabeth II بــا 522 آیتــم  

بیــن  را  بیشــترین محبوبیــت  و  راه انــدازی شــده 
ان اف تی های مربوط به ملکه در بازار داشته است. البته 
تنهــا 0.23 اتریــوم یــا چیــزی 
حــدود 394 دالر از توکن هــای 
تابه امــروز  مجموعــه  ایــن 

فروخته شده است.

 در حالی که توکن های 
ملکــه الیزابت ممکن 
است جدید باشند، بریتانیا با 
بــازار ان اف تــی چنــدان غریبه 
نیست. پشت این ان اف تی ها 
هم گویا ضرابخانه ســلطنتی، 
سازنده سکه های بریتانیاست 
کــه ظاهــراً در حــال توســعه 
ان اف تی های مربــوط به ملکه 
اســت. در ماه آوریــل، »ریشــی ســوناک«، وزیــر دارایی 
سابق این کشور، از ضرابخانه سلطنتی درخواست کرد 
که یک ان اف تی در تالشی برای نشان دادن پیشرو شدن 

دولت در زمینه ارزهای دیجیتال ایجاد کند.

 ملکــه الیزابــت دوم در 96ســالگی و بــا رکــورد 
طوالنی تریــن دوره ســلطنت در تاریــخ، روز 
پنجشنبه درگذشت و حاال مرگش این ترند داغ در بازار 
رمزارزها را راه انداخته اســت. کارشناســان پیش بینی 
می کنند به احتمــال زیــاد دارایی هــای دیجیتالی که از 

مرگ ملکه الهام گرفته اند، چندان دوام نمی آورد.

مرگ ملکه و توکن های یادبود روند
T R E N D

 هنوز برای پیش بینی 
بلندمدت روند اتریوم 

زود است؟

آخرین تحلیل ها 
پیش از مرج

آخریــن به روزرســانی آزمایشــی شــبکه 
 ،)Merge( اتریــوم پیــش از رویــداد مــرج
یعنــی »Shadowfork-13« بــا موفقیت 
انجام شــد. موفقیــت و اجرای بــدون ایراد 
ایــن فــورک آزمایشــی نشــان می دهــد که 
شبکه اتریوم برای تغییر ســازوکار اجماع 
خــود از اثبــات کار به اثبــات ســهام آماده 
اســت. انتظار می رود به روزرســانی اصلی 
مرج اتریوم بین 13 تا 15 سپتامبر )22 تا 24 

شهریور( انجام شود.
بــر اســاس داده هایــی کــه توســط پلتفــرم 
تحلیلی گلســنود گــردآوری شــده، تا قبل 
از به روزرســانی مــرج پیش بینــی اکثــر 
معامله گران در مورد قیمت اتریوم صعودی 
اســت. بعضــی معامله گــران بازار آپشــن 
اتریوم پیش بینی می کننــد قیمت اتریوم 
تا زمان به روزرســانی مرج از سطوح کنونی 
1540 دالر به 2200 دالر برسد. حتی برخی 
معتقدند قیمت اتریــوم می تواند تا پیش 
از ایــن به روزرســانی بــه 5000 دالر برســد. 
با ایــن حــال، در مــورد اتفاقاتی کــه پس از 
به روزرســانی مــرج می افتــد، بــه هیچ وجه 
چنیــن شــور و هیجانی وجــود نــدارد. این 
موضــوع را می توان با بررســی بازار آپشــن 
مشــاهده کرد. شــاخصی به نــام »لبخند 
نوسانات ضمنی معامالت باز بازار آپشن«، 
وجــود دارد کــه دیــد معامله گران نســبت 
به بازار را مشــخص می کنــد و به اختصار 
OIVS خوانــده می شــود. بــر اســاس ایــن 
نمــودار، حجــم زیــادی از تقاضــا بــرای 
خریــد قراردادهــای کال در مــاه ســپتامبر 
منقضی خواهد شد و این نشان می دهد 
معامله گــران بــه پرداخــت پریمیــوم برای 
طوالنی مدت به منظور محافظت از خود در 

مقابل ریزش احتمالی تمایل دارند.
اما یکــی از مســائلی کــه ممکن اســت به 
ریــزش قیمــت اتریوم پــس از مــرج منجر 
شــود، رویدادهــای کالن اقتصــادی و 
فاکتورهای ماکــرو و عمدتاً سیاســت های 
انقباضی فدرال رزرو است. هفته گذشته، 
جــروم پــاول، رئیــس فــدرال رزرو از تعهــد 
بانک مرکزی برای مهار تورم ســخن گفت 
و خاطرنشــان کرد این کار تا زمانی که تورم 
متوقــف شــود، ادامــه خواهد داشــت. به 
عبارت دیگــر، احتماالً پــاول و همکارانش 
در جلســه سیاســت گذاری ماه سپتامبر 
خود، نرخ بهره را 0.5 تا 0.75 درصد دیگر 

افزایش خواهند داد.

REPORTگزارش

ان اف تی ها و سکه های دیجیتال یادبود الیزابت دوم با ارزش چند میلیون دالر در بین 
بریتانیایی ها دست به دست می شوند

یک ترند داغ راه افتاده 
است و برای نمونه طی 
24 ساعت،فقط یک 
میم کوین با تم ملکه 

 الیزابت در سایت
 Dex Screener بیش از 
شش میلیون دالر حجم 

مبادالت داشته است!
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

این گزارش که همراه با یک تیزر رونمایی  شده بر مفهوم 
»اولین بودن« تکیه زیــادی کرده اســت. در نماهای این 
تیــزر تصاویر ســفر انســان به مــاه و فتــح ســیارات را به 
همراه نریشنی با صدای نصرهللا مدقالچی می شنویم 
کــه نهایتاً بــا این جملــه به پایــان می رســد: »مــا آغازگر 
هســتیم«؛ مفهومی که در سراســر گزارش بر آن تأکید 
شــده و محور اصلی گزارش اوکی اکســچنج بعــد از پنج 
ســال اســت.  آمار 126نفری نیروی انســانی جــزء اولین 
آمارهایی اســت که در چیدمان آماری »اوکی اکسچنج 
در یک نــگاه« به چشــم می خــورد. شــاید بتــوان گفت 
اوکی اکســچنج از رکوردداران تنوع ارز دیجیتال باشــد. 
آمار ارائه شده اوکی اکســچنج در این خصوص  بیش از 
700 رمزارز است که برای یک صرافی ایرانی عدد خوبی 
است.  اوکی اکسچنج سهم بازار خود را در این گزارش 10 

درصد اعالم کرده است. 

 شیبا در صدر
بنا بر اعالم این صرافی بیشترین ارزهای خریداری شده 
توسط کاربران آن در یک ســال گذشته به ترتیب شیبا، 
تتــر و لونــا کالســیک بــوده اســت.  بــر اســاس گــزارش 
اوکی اکســچنج از داده های عملکرد معامالتــی کاربران 
اوکی اکســچنج، 13.8 درصــد ســبد فــروش کاربــران به 
رمزارز شــیبا اینو و 4.8 درصد بــه دوج کوین اختصاص 
دارد. بر اســاس همین داده ها بیشــترین میــزان فروش 
یعنــی 51 درصــد، شــامل ارزهــای دیجیتال دیگــر بوده 
است. شیبا اینو در آمار واریزی های اوکی اکسچنج هم 
رتبــه اول را دارد. آنچه اوکی اکســچنج به عنــوان نمودار 
واریز در گزارش خود گنجانده، نشان می دهد شیبا اینو 
با سهم 29.67درصدی بیشترین واریز از طریق کاربران 
را به خود اختصاص داده و ســایر رمزارزها در رتبه دوم، 
تتر در رتبه سوم و بایننس کوین در رتبه چهارم قرار دارد.

شــیبا اینو حتی در بیــن هولدرهای اوکی اکســچنج هم 
بیشترین سهم را دارد. این طور که آمارها نشان می دهد 
کاربــران اوکی اکســچنج ارادت ویژه ای به ایــن میم کوین 
دارنــد. شــیبا اینو بــا ســهم 13.9درصــدی در رتبــه اول 
و اتریــوم و لونــا کالســیک به ترتیــب در رتبه هــای دوم و 
ســوم قرار دارند. بیت کوین فقط 1.8 درصد را توانســته 
به خــود اختصــاص دهــد و ســایر رمزارزهــا در مجموع 
48.95 درصد سهم ارزهای دیجیتال هولدشده کاربران 

اوکی اکسچنج را تشکیل می دهند. 

 بازار در دست جوان ها
یکی از آمارهای جالب اوکی اکسچنج آمار سنی کاربران 
اســت. کاربــران بیــن 25 تــا 34 ســال بــا ســهم حــدوداً 
37درصدی بیشترین فعالیت را در این صرافی دارند و 
کاربران 18 تا 28ساله با سهم 32.2درصدی رتبه دوم از 

این آمار را به خود اختصاص داده اند. 
گــروه ســنی 35 تا 44 ســال با ســهم حــدود 17درصدی 
رتبه ســوم را کســب کرده اند و کاربران مســن تر از 45 تا 
54ساله هم با حدود هفت درصد در جایگاه بعدی قرار 
دارند. باشگاه پیرمردهای 55+ سال هم 1.8 درصد را به 
خود اختصاص داده اســت. در گزارش منتشرشــده از 
سوی اوکی اکســچنج تعداد کاربران این پلتفرم بیش از 
یک میلیون کاربر فعال عنوان شــده که نسبت به سال 

گذشته 48 درصد رشد داشته است.
همچنین اوکی اکســچنج در این گــزارش تأکید کرده که 
به منظور پاســخگویی به کاربــران 126 نفــر را به خدمت 
گرفته کــه ایــن افــراد در ســه شــیفت کاری پاســخگوی 
کاربران هستند. آمار کاربران اوکی اکسچنج به تفکیک 
پلتفرم ها نشــان می دهد 80 درصد از اندروید استفاده 
می کننــد. وینــدوز و مکینتــاش به ترتیــب 10 درصد و 3 
درصــد و کاربــران آی اواس  بــا آماری مشــابه مکینتاش 

در رتبه هــای بعــدی قــرار دارنــد. دو درصــد از کاربــران 
اوکی اکســچنج هــم لینوکــس را انتخــاب کرده انــد و دو 

درصد دیگر هم سایر سیستم عامالن را.

 باز هم شیبا!
بیشــترین آمــار کاربــران آنالیــن در پلتفــرم معامالتــی 

اوکی اکسچنج مربوط به تاریخ پنجم آبان 1400 است.
زمانی که شیبا اوج قیمت خود را تجربه می کرد، 48 هزار 
و 352 نفر از کاربران اوکی اکسچنج به صورت همزمان در 

این پلتفرم مشغول خریدوفروش بوده اند. 

  پشتیبانی چابک تر!
به گفتــه اوکی اکســچنج، تیم پشــتیبانی ایــن پلتفرم با 
افزودن بخــش تضمین کیفیت و تغییرات زیرســاختی 
تقریباً 78 درصد تیکت ها را در کمتر از 15 دقیقه پاسخ 
می دهد. طوالنی ترین زمان پاســخ دهی که بیش از یک 
ساعت بوده، تقریباً سه درصد از کل تیکت ها را شامل 
شــده اســت. اوکی اکســچنج می گویــد طــی یــک ســال 
گذشته بیش از ســه هزار رزومه دریافت کرده که از این 
تعداد 320 نفر دعوت بــه مصاحبه و 50 نفــر دعوت به 
همکاری شده اند. همچنین 55 درصد از نیروی انسانی 
اوکی اکســچنج را خانم ها تشــکیل داده انــد و میانگین 
سنی اعضای تیم هم حدود 26 سال است. در مجموع 
126 نفر 30 عنوان شغلی را در اوکی اکسچنج تصاحب 
کرده اند.  بر اساس آمارهای بازدید سایت و اپلیکیشن 
این صرافی، 83.2 درصد کاربران از اپلیکیشن استفاده 
می کننــد کــه 80.7 درصــد آنهــا اندرویــدی و مابقــی 
صاحبان سیســتم عامل آی اواس هســتند. بیشــترین 
آمــار بازدیــد از ســایت اوکی اکســچنج 48.352 نفر در 
لحظه بوده که با ثبت رکورد قیمتی رمزارز شیبا در پنجم 

آبان 1400 مصادف است.

 به منظور متنوع کردن سبد 
معامالت کاربران انجام شد

معرفی 18 رمزارز 
جدید رمزینکس 

 صرافــی رمــزارز رمزینکــس بــا 
بررســی آخرین اخبــار بازارهای 
مالی، چندین رمزارز جدید را در فهرست 
رمزارزهای موجود قرار داده است. تمامی 
این رمزارزهــا با توجه  به پشــتیبانی های 
صرافی های مطرح دنیا و با حساسیت باال 
انتخــاب شــده  و در اختیــار کاربــران قرار 
گرفته انــد. همچنیــن ارزش بــازار ایــن 
رمزارزهــا و تقاضــای کاربــران از عوامــل 
دیگری اســت که در انتخــاب آنها نقش 
بســزایی داشــته اســت. گفتنــی اســت 
تثبیت و اعتبار پروژه ها نیز مورد سنجش 
قرار گرفتــه تا کاربــران از نظــر امنیت این 
رمزارزها اطمینان حاصل کنند.  از جمله 
ایــن رمزارزهــا می تــوان بــه هارمونــی، 

الکمی پی و لورفای اشاره کرد.

 هارمونــی یــک بالکچیــن بــاز و 
سریع بوده و فعالیت اصلی آن بر 
بستر شبکه اتریوم اســت. از مزایای این 
بالکچین، ســرعت تراکنش دوثانیه ای و 
کارمزد بسیار کمتر آن است. کارمزد این 
شــبکه چیزی حــدود 0.0001 دالر در هر 
تراکنش اســت. قیمت فعلی ایــن توکن 
حــدود 0.021013 دالر بــوده و حجم بازار 
این رمزارز، حدود 261 میلیون دالر است 

که آن را در رتبه 115 قرار می دهد.

 الکمی نیز یک سیستم پرداخت 
رمزارزی و فیات است که با ایجاد 
زیرســاخت های مناســب به افــراد اجازه 
می دهد برای انجــام تراکنش های خود از 
ارز فیــات و رمزارزهــا اســتفاده کنند. این 
رمزارز یک توکن ERC-20 بــا ارزش بازار 
حدود 67.59 میلیون دالر است و در رتبه 
317 قــرار دارد. ارزش آن هــم در زمــان 
نگارش این متن چیزی حدود 0.013671 

دالر است.

 لورفـــــــــــــــــای کــه قبــالً بــا نــام
RAMP DEFI شناخته می شد،  

یک پلتفرم معامالت اهرمی غیرمتمرکز 
اســت و بــه معامله گــران اجــازه می دهد 
وثیقــه بازدهــی ســپرده گذاری کننــد و 
نوسانات قیمت دارایی ها را تا 10برابر اهرم 
معامله کننــد. ایــن رمــزارز بــا ارزش بازار 
حدود 28.48 میلیــون دالر، در رتبه 517 
بازار قرار داشــته و هــر واحــد از لورفای در 
زمان نگارش این متن با قیمت 0.002203 

دالر معامله می شود. 

NEWSخبر

گزارش اوکی اکسچنج از پنج سالگی اش 

شیبا و جوان تر ها پیشتازند!

اوکی اکسچنج از صرافی های آنالین رمزارز به مناسبت تولد پنج سالگی اش گزارش 
عملکرد خود را منتشر کرد
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

 کتاب
 بزونومیکس 

به زودی منتشر 
می شود

 بر اساس یک نظرسنجی که اخیراً توسط صرافی 
ارز دیجیتــال بیت اســتامپ انجــام شــد، اعتمــاد 
ســرمایه گذاران خــرد و نهادی در طول ســه ماهه دوم ســال 
2022 متحمل ضربه بزرگی نشده اســت. در واقع با اینکه 
ایــن دوره مصادف بــا بحران های نقدینگی و ورشکســتگی 
شــرکت ها بود، اما بــه اعتمــاد کاربران خدشــه بزرگــی وارد 
نشده و هنوز مردم به این طبقه دارایی اعتماد نسبتاً زیادی 

دارند.
 در این نظرسنجی 28 هزار نفر از 23 کشور شرکت کردند. بر 
اساس نتایج اعتماد سرمایه گذاران نهادی تنها سه درصد 
نســبت به ســه ماهه اول ســال )که 70 درصد بــود( کاهش 
 یافته است. کاهش اعتماد در بین سرمایه گذاران خرد نیز 
دو درصد، یعنی از 67 درصد در ســه ماهه اول ســال به 65 
درصد در سه ماهه دوم رسیده اســت. جالب است بدانید 
ارقام نشان می دهند که اعتماد شرکت کنندگان آمریکایی 
نه تنها در این بازه کمتر نشده، بلکه بیشتر هم شده و از 61 

درصد به 73 درصد رسیده است.

 نکته دیگر قابل  توجه در نتایج این نظرسنجی این 
است که تعداد سرمایه گذاران خرد هم نسبت به 
فصــل گذشــته افزایــش  یافتــه و از 42 درصد بــه 61 درصد 
رســیده اســت. در واقــع تنهــا کشــوری کــه در آن اعتمــاد 
سرمایه گذاران خرد کاهش چشم گیری داشت، کانادا بود. 
اعتماد سرمایه گذاران خرد به ارزهای دیجیتال در کانادا در 
سه ماهه دوم ســال به زیر 50 درصد رسیده است. در سایر 
کشورهای قاره آمریکا اعتماد به ارزهای دیجیتال همچنان 
باالســت. بــرای مثــال اعتمــاد ســرمایه گذاران بــه ارزهــای 
دیجیتال در برزیل 77 درصد، شــیلی 69 درصد و مکزیک 

70 درصد است. عوامل اقتصادی کالن مانند افزایش تورم 
و تشــدید سیاســت های بانک هــای مرکــزی کشــورها، 
دارایی هایــی را کــه پرریســک هســتند، ماننــد ارزهــای 
دیجیتــال، تحــت تأثیــر قــرار داده انــد. چنانچــه قیمــت 
بیت کوین و اتریوم در سه ماهه دوم ســال تقریباً 60 درصد 
کاهش یافت. به گفتــه »تام دانلیوی«، تحلیلگر مســاری، 
حجــم مبــادالت ارزهــای دیجیتــال در صرافی هــای بــزرگ 
تعــداد  افزایــش  نشــان دهنده  کوین بیــس  ازجملــه 
سرمایه گذاران نهادی نسبت به سرمایه گذاران خرد است.

در  ســرمایه گذاری  مدیــر  کیــم«،  »دانیــل   
FBG Capital در مصاحبه ای به بالک ورکز گفت: 
»بــا اینکه بــازار خاکســتری به نظر می رســد، امــا همچنان 
شاهد عالقه شدید سرمایه گذاران پیشرفته در سراسر آسیا 
و آمریکا به سرمایه گذاری در این فضا هستیم.« کیم ادامه 
می دهــد: »امــروزه بســیاری از شــرکت های پورتفولیوی ما 
به دنبــال تســهیل و تســریع ورود افــراد بــه دنیــای کریپتو 
هستند. نظرسنجی بیت استامپ نشان داد که بزرگ ترین 
مانــع ورود به این فضــا برای هــر دو نوع ســرمایه گذار، عدم 

دانش و آگاهی و تنظیم گری است.«
»دان اشــمو«، تحلیلگــر مالــی خبــره در »اینــوز« نیــز در 
ایمیلی نوشــت: »تورم به دالیل مختلفی بســیار باالست. 
قیمت انرژی و نفت در نتیجه جنگ روســیه افزایش  یافته 
و نگرانی هایــی در مورد زنجیــره تأمین وجــود دارد. افزایش 
عرضه پول جدیــد برای بهبود ضروری بــود، اما حجم انبوه 
دالر باعث افزایش تورم شده اســت. تنها چیزی که در این 
وضعیت به خوبی می دانیم، این است که تاریخ ثابت کرده 

در چنین شرایطی خرید بهترین کار ممکن است.«

ایمان آمریکایی 
به کریپتو همچنان باالست

بر اساس نظرسنجی صرافی بیت استامپ با وجود وضعیت نزولی بازار 
اعتماد کاربران به این طبقه دارایی باالست

کتابی جذاب و قابل توجه که به افراد 
در  که  عظیمی  نیروهای  درک  برای 
آن  در  ما  که  هستند  جهانی  تغییر  حال 
می کند. کمک  می کنیم،  زندگی 

جیم کالینز نویسنده کتاب از خوب به عالی
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کسب وکار
B U S I N E S

فکر می کنم با توجه  به اینکه شما در چند 
صنعت مختلف تجربــه مدیریت منابع انســانی را 
داشته اید، بهتر می توانید مشکالت منابع انسانی در 
صنعــت رمزارزهــا را رصــد کنیــد. برخی مشــکالت 
دامن گیر تمام صنایع و برخی دیگر مختص صنعت 
رمزارزها  هستند. شما مشــکالت منابع انسانی در 

حوزه رمزارزها را چگونه می بینید؟
همان طور که گفتید هر صنعتی چالش های خودش را دارد. 

قاعدتاً بــازار رمزارزها و صنعــت بالکچین هم با 
چالش های مخصوص به خود دست وپنجه نرم 
می کند. یکی از بزرگ تریــن چالش هایی که من 
با آن مواجه شــدم، مهاجرت نیروهای انســانی 
کاربلد و متخصص این حوزه است. این مشکل 
در صنعت فین تک و به خصوص رمزارز بسیار 
بیشتر از ســایر صنایع به چشــم می خورد. این 
حوزه بسیار پیچیده است و نیروهای متخصص 
در همه جــای دنیــا متقاضی زیــادی دارنــد و به 
همین دلیل راحــت از ایران می رونــد. به صورت 

کلی به نظر من روند سریع مهاجرت نیروی انسانی از کشور، 
مهم ترین تهدید کسب وکارهای فین تک  محسوب می شود، 

اما در حوزه رمزارز این تهدید بسیار بیشتر است.
با توجه بــه اینکــه بزرگ ترین معضــل این سیســتم کمبود 
نیروی انسانی کارآمد و بااستعداد است و اینکه اکوسیستم 
فناوری به علت در اختیار داشتن نیروهای جوان و بااستعداد 
می توانست تأثیر بسزایی در بهینه شدن کار و خروجی این 
صنعت داشــته باشــد، اما متأســفانه جوانان ما بــه دالیلی 
تمایل دارند در کشور های دیگر کار و زندگی کنند و این مسئله 
صنعت رمزارزها را به شدت تحت  تأثیر قرار داده است. ما هم 
در  بیت پین تحت تأثیر این امر بوده و خواهیم بود. به همین 
دلیل سیاســت های منابع انســانی خود را متناســب با این 

معضل تنظیم می کنیم. 
مســئله دیگر جدیــد و نوپا بــودن صنعت اســت. بســیاری 
از افراد توانمنــد، این صنعــت را نمی شناســند و نمی دانند 
می تواننــد در ایــن صنعت به ســرعت رشــد کننــد؛ بنابراین 
فکر می کنــم کســب وکارها و فعاالن ایــن حــوزه می توانند با 
معرفی این صنعت نیروهای بهتری را جذب کنند. بر اساس 
تحقیقات انجام شده در سایت های استخدامی، در سال های 
اخیــر آگهی هــای اســتخدام مربــوط بــه صنعــت بالکچین 
رشدی 300درصدی داشته است، یعنی به نسبت رشد این 
صنعت، نیاز به نیروی انسانی هم رشد چشم گیری داشته 

است. ما شاهد رشد  عرضه و تقاضا در این صنعت  در بازار 
ایران نیز هســتیم و الزم اســت  به منظور افزایش شناخت و 
آگاهی متقاضیان اطالعات مناســب و کافی در اختیارشان 
قرار گیرد تا بتوانند با دیدی باز و اطالعاتی گسترده مسیر و 
آینده  شغلی خود  را مشخص کنند. به نظر من این مسئله 
حلقه گم شده این حوزه است. البته به  خاطر فضای خاص 
صنعت بالکچین شاید نتوان تبلیغات گسترده ای در مورد آن 
انجام داد. از طرفی باید به این نکته اشاره کنیم که کانال های 
جذب سنتی پاسخگوی نیاز سازمان ها نیستند 
و ما هم در حال اجرای چندین برنامه در راستای 
تقویــت برنــد کارفرمایی خــود هســتیم و قصد 
داریم اتفاقات مثبتی را در این حوزه رقم بزنیم که 

به زودی جزئیات آن را اعالم خواهیم کرد.

 یکی از مشکالت این حوزه بر اساس 
گفته فعــاالن و کســب وکارهای بالکچینی، این 
است که اکثر فارغ التحصیالن رشته های مرتبط 
حتــی از دانشــگاه های ســطح اول کشــور، 
مهارت های کافی برای کار کردن در این بازار ندارند. از 
طرفی بسیاری از کسب وکارها به دنبال جذب نیروی 
باتجربه و کارکشته هستند و از سرمایه گذاری و وقت 
صرف کردن بــرای نیروهــای تازه کار بیــم دارنــد. اما از 
طرفی کمبود نیروی انسانی متخصص در این حوزه 
شاید کسب وکارها را ملزم به تغییر رویکرد در انتخاب 
نیروها کند. نظر شما در این مورد چیست و به عنوان 
یک مدیــر منابــع انســانی در صنعــت رمزارزها چه 
توصیــه ای بــه کارفرمایان کســب وکارهای ایــن حوزه 

دارید؟ 
در مورد اینکه نیروهای تازه کار و فارغ التحصیالن دانشگاه ها 
مهارت کافی ندارند، موافقم، اما نداشتن مهارت را برای یک 
فارغ التحصیل دانشــگاهی ضعف نمی دانم؛ زیرا خروجی 
نظام آموزشی و دانشــگاه های ما افرادی با دانش آکادمیک 
اســت. یعنی فارغ التحصیالن از سطح دانش بسیار باالیی 
برخوردارند. همکاری و ارتباط بین صنعت و دانشگاه ضعیف 
بــوده اســت، امــا ســطح علمــی فارغ التحصیالن باالســت. 
متأسفانه سیاســت گذاری ها در جهت فراهم آوردن شرایط 

کسب مهارت و تجربه توسط دانشجویان ضعیف بوده اند.
 از این رو فکر می کنم این خأل را باید خود کسب وکارها پر کنند. 
برای نمونه بیت پین شرایط کسب تجربه را برای افراد فراهم 
می کند و بــرای کلیــه فارغ التحصیالن در رشــته های مرتبط 

شرایط کسب تجربه در فضای کاری بیت پین مهیاست و تنها 
انتظاری  که از این افراد وجود دارد این است که سخت کوش 
و باهوش باشــند. با توجه  به مســئله مهاجرت ما مجبوریم 
خودمان نیروها را تربیت کنیم. البته می دانیم که ممکن است 
پس از مدتی آن نیرو را از دست بدهیم، ولی برای همان مدت 
هم برای خود این مســئولیت اجتماعی را قائل هســتیم که 

شرایط کسب مهارت را برای افراد فراهم آوریم. 
عکس العملی که نشان می دهیم، برخاسته از شرایطی است 
که در آن قرار داریم. شاید اگر سه سال پیش نظر من را در این 
زمینه جویا می شدید، من هم طرفدار جذب نیروی باتجربه 
بودم، اما در شرایط امروز و با توجه  به رشد نرخ مهاجرت افراد 
متخصص، میزان تجربه افــراد حاضر در کشــور و دورنمای 
حرفه ای و شغلی جوانان؛ کارفرمایان باید منعطف باشند و 
برای آموزش نیروها وقت و انرژی صرف کنند. در حال حاضر 
تعداد نیروهای متخصص باتجربه در کشور انگشت شمار 
هستند و کارفرمایان برای نگه داشتن آنها هر کاری می کنند؛ 
بنابراین پیشنهاد من این است که متناسب با موقعیتی که 

در آن قرار داریم، اقتضایی رفتار کنیم.

 گفتیــد مهاجــرت نیروهــای انســانی در 
طوالنی مدت برای این صنعت به یک تهدید تبدیل 
می شود. عالوه بر سخت شدن کار منابع انسانی، این 
مسئله چه آسیب هایی به این صنعت و بازار کار در 

کشور وارد خواهد کرد؟
مهاجرت کسب وکارها را از درون تهی و کشور را فقیر می کند. 
به نظــر مــن دلیــل عمــده فقــر کشــورهای در حال  توســعه، 
نبود افراد توانمند در جای درســت اســت. این تهی بودن در 
بلندمدت حال هر صنعتی را بد می کند، چه برســد به یک 
صنعــت نوپــا و در حــال رشــد، ماننــد رمزارزهــا و بالکچین. 
وقتی افرادی که می توانند به درستی  و مؤثر برای این صنعت 
تصمیم سازی کنند، در دسترس نباشند، چیزی از کلیت این 
فضا باقی نخواهد ماند. بزرگ ترین دلیل مهاجرت افراد نیاز به 
داشتن آرامش فکری است. افراد می خواهند کار و پیشرفت 
کنند و مسیر رشد آنها روشن باشد، اما مسیر رشد و توسعه 
افراد در کشور مشخص نیست و این مسئله باعث مهاجرت 

آنها می شود.
متأسفانه به نظر می رسد حاکمیت به این مسئله توجه کافی 
ندارد و حتی با حمایت از اجــرای طرح هایی مانند صیانت، 
باعث افزایش انگیزه مهاجرت در قشر جوان می شود. ما از 
حاکمیت توقع دلسوزی و حمایت بیشتری داریم و امیدواریم 

کسب وکارها از درون تهی 
و کشور فقیر می شود!
گفت وگو با مریم رضاصفت، مدیر منابع انسانی صرافی ارز دیجیتال بیت پین درباره 

چالش های جذب، نگهداری و مهاجرت نیروی ماهر در صنعت رمزارزها و بالکچین
مریم رضاصفت 15 سال است که در حوزه منابع انسانی فعالیت می کند. او در کارنامه خود سابقه فعالیت در منابع انسانی صنایع مختلفی همچون گردشگری و داروسازی را دارد. او حاال 
مدتی است که به بازار رمزارزها پا گذاشته و در این حوزه و البته کماکان در نقش مدیر منابع انسانی فعالیت می کند. او دلیل این حضور را جذابیت ها و رشد روزافزون صنعت رمزارزها عنوان 

می کند. برنامه های توسعه ای کسب وکار بیت پین به دید رضاصفت جالب بوده و به همین علت به تیم این صرافی دیجیتال پیوسته است.  منابع انسانی در حوزه رمزارزها با چالش های 
پیچیده ای مواجه است. شاید بتوان پیچیده ترین مشکل را مهاجرت نیروهای متخصص از جمله برنامه نویسان دانست. با توجه به نوپا و جدید بودن صنعت رمزارزها و حوزه بالکچین و 

کمبود نیروهای متخصص، مهاجرت نیروی انسانی می تواند آسیبی بسیار جدی به این صنعت در حال رشد وارد کند. با مریم رضاصفت، مدیر منابع انسانی صرافی بیت پین به گفت وگو 
نشسته ایم و با او در مورد چالش های منابع انسانی در حوزه رمزارزها صحبت کرده ایم. او باور دارد که بزرگ ترین چالش منابع انسانی در حوزه رمزارزها مهاجرت است. به اعتقاد رضاصفت 

پدیده مهاجرت کسب وکارها را از درون تهی و کشور را فقیر می کند؛ چالشی که او می گوید همه کسب وکارهای این حوزه خاص، باید برای برطرف کردن آن با هم همکاری کنند.

 آپدیت جدید متا برای 
کاربران فیس بوک 

و اینستاگرام

هزینه 7.5 میلیارد 
دالری متا 

برای متاورس 
 شرکت متا در پنجم سپتامبر 
از  ویژگــی جدیــدی رونمایــی و 
اعالم کرد که کاربران منتخب مســتقر 
در ایاالت  متحده از این  پس می توانند 
کیــف پول های دیجیتال خــود را به هم 
متصل کنند و ان اف تی هــای خود را در 
دو رسانه اجتماعی اصلی شرکت متا، 
یعنــی فیس بــوک و اینســتاگرام، بــه 
اشــتراک بگذارنــد. متــا در اوایــل مــاه 
آگوســت اعالم کرده بود کــه این ویژگی 
بــرای کاربــران در یکصــد کشــور در 
آفریقــا، منطقــه آسیا-اقیانوســیه، 
خاورمیانه و آمریکا فعال خواهد شد. 

 در زمان اعالم این خبر، متا از 
اتصــال بــه چندین کیــف پول 
و  متاماســک  ماننــد  ثالــث 
کوین بیس ولــت پشــتیبانی می کــرد. 
به عالوه، این غول فناوری اعالم کرده که 
به زودی از سه بالکچین پلی گان، اتریوم 
و فلو نیــز پشــتیبانی خواهد کــرد. این 
شرکت در مورد این ویژگی جدید گفت: 
»هــدف مــا پشــتیبانی از ان اف تی هــا، 
تسهیل دسترسی، کاهش موانع ورود 
بــه ایــن فضــا و فراگیرتــر کــردن فضای 

ان اف تی برای عموم است.«

 جالــب اســت بدانیــد کــه ماه 
گذشــته مشخص شــد متا در 
ســال 2022، برای برنامه های مربوط به 
متاورس 5.7 میلیارد دالر هزینه کرده 
است. البته مارک زاکربرگ، مدیرعامل 
شــرکت در این رابطــه توضیــح داده که 
این هزینه ها تا چند ســال آینــده برای 
این فناوری امری بدیهی است. با توجه 
به اینکــه تا چند ســال آینــده متاورس 
بخش مهمی  از کار، زندگی، تحصیل 
و امور دیگر ما را تشکیل 
خواهــد داد،  از صرف 
ایـــــــــــــــــن هزینه هــا 
ناراحــت نیســتیم، 
بلکــه در آینــده از 
اینکه نقشــی در این 
مســیر ایفــا کرده ایم، 
خواهیــم  خوشــحال 

شد.

NEWSخبر

راضیه مینایی  

Raziyeh.minaei995
@gmail.com



شــــــــــــــمــــــــــــاره 35
20 شهــریــــور 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

10

با وجود ضررهای 
چند ماه گذشته

مایکرواستراتژی 
دوباره بیت کوین 

می خرد
 شرکت مایکرواستراتژی، یکی از 
ســرمایه گذاران  بزرگ تریــن 
ســازمانی بیت کوین، قصد دارد تا ســقف 
500 میلیون دالر از سهام خود را برای تأمین 
مالی اهداف کلی شــرکت، از جمله خرید 
بیت کوین های بیشتر، به فروش برساند. 
گفتنی است این مجموعه در حال حاضر 
نزدیک به 130هــزار بیت کویــن در اختیار 
دارد که بــا قیمت هــای فعلــی ارزش آن به 

بیش از 2.7 میلیارد دالر می رسد. 

 در دوره ای و با ریزش بیت کوین به 
زیر 30 هزار دالر مایکرواستراژی 
در ســرمایه گذاری اش روی بیت کوین وارد 
ضرر شــد. مدیرعامل ایــن شــرکت در آن 
دوران گفت از آنجا که بخشی از خریدهای 
مایکرواستراتژی با دریافت وام انجام شده، 
اگر قیمت بیت کوین بــه زیــر 21.000 دالر 
ســقوط کند، ممکن اســت مجبور شــوند 
بخش دیگــری از بیت کوین هایشــان را به 
وثیقه گذاری برای وام اختصاص دهند. او 
تأکید کرده بود که این شــرکت تحت هیچ 
شرایطی بیت کوین هایش را نمی فروشد و 

حاال هم به فکر خرید دوباره افتاده اند.

 آخرین خرید این شرکت مربوط 
به ماه آوریل )فروردین( می شود. 
در آن زمــان، مایکرواســتراتژی 4.167 
بیت کوین را با قیمت متوسط 45.714 دالر 
و با هزینه کلی 190.5 میلیون دالر خریداری 
کرده بود. شایان ذکر است که این مؤسسه 
به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای 
خریــد خــود از وام بــا پشــتوانه بیت کوین 

استفاده کرده بود.

 این در شرایطی اســت که کندل 
بیت کویــن در روز جمعــه در 
شــرایطی بســته شــد کــه قیمــت رشــدی 
10.60درصــدی را ثبــت کــرد. ایــن رقــم 
بیشترین رشد روزانه بیت کوین از 28 فوریه 

)9 اسفند 1400( تاکنون است. 
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بنیان گذار وی سی رمزارزی الکتریک کپیتال می گوید راز شناسایی پروژه های آینده دار 
رمزارزی این است که بدانید برنامه نویسان کجا جمع شده اند و برای چه پروژه ای وقت 

می گذارند

رد توسعه دهندگان
را چطور بزنیم!

مدیرعامل یک شرکت ســرمایه گذاری خطرپذیر رمزارز 
 )Magic Eden( »که قبالً روی شبکه های »مجیک ادن
و »نیــر پروتــکل« )NEAR Protocol( ســرمایه گذاری 
کرده، درباره شــیوه ســرمایه گذاری خود نــکات جالبی را 
مطرح کرده که می توانــد راهنمایی برای ســرمایه گذاری 

در این حوزه باشد.
او همچنیــن توضیــح داده که چــرا به نظــرش توکن های 
غیر قابل معاوضه )NFT( کلیــد اصلی موفقیت ارزهای 
دیجیتال خواهند بود. به نظر وی، حتی زمانی که بازار در 
حال سقوط است، همیشه فرصتی برای سرمایه گذاری 

روی دارایی هایی که زیر قیمت هستند، پیدا می شود.

 شروع در دوره نزول
 »آویــچ گارگ« شــرکت ســرمایه گذاری خطرپذیــر خود 
به نام الکتریک کپیتال را در بحبوحــه بازار نزولی رمزارز 
در ســال 2018 تأســیس کــرد و در ســال های پــس از آن 
مطمئناً از رشــد بســیار زیاد رمزارزها ســرمایه زیادی به 
دست آورده است. او در جایگاه مدیرعامل این شرکت، 
ســرمایه گذاری در مراحل آغازین بعضی از شرکت های 
بزرگ رمــزارز مثــل مجیک ادن و نیــر پروتــکل را هدایت 

کرده است.
در اپیزودی که پادکست »Capital Allocators« منتشر 
کــرد، گارگ دربــاره رویکــرد شــرکت الکتریک کپیتــال در 

خصوص سرمایه گذاری های رمزارز توضیح داد. همچنین 
درباره این موضوع صحبت کرد که چرا فکر می کند صرافی 
یونی سوآپ با مشکل مواجه می شــود و مهم تر اینکه چرا 
توکن های غیــر قابــل معاوضــه در جریــان پذیرش رمــزارز 

اهمیت دارند.

 چگونه ســرمایه گذاری در رمزارز را مجســم 
کنیم

گارگ به میزبان این پادکست گفت که به نظر او شرکت های 
رمزنگاری روی یک طیف قرار دارند، یا به قول او در یک محور 
X و یک محور Y هســتند. شرکت هایی که مشتریان شان 

آموزش
E D U C A T I O N
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آیا دوربین هــای پلوراید را بــه یاد می آوریــد؟ همان ها که 
بالفاصله بعد از گرفتن یک عکس آنهــا را چاپ می کرد 
و بــه شــما تحویــل مــی داد؟ می تــوان گفــت پلوراید یک 
اســنپ چت واقعــی بــود؛ بخشــی از محبوبیــت فــوری 
دوربین هــای پلوراید این بــود که بــه مردم اجــازه می داد 
عکس هایی بگیرند کــه لزوماً برای ظاهر کــردن آنها نیاز 
نبود شخصی غریبه آنها را در یک مغازه محلی عکاسی 

ببیند.
حتی می توان گفت پلوراید همان اپل است! درست مانند 

آیفون. جذابیت اصلی دوربین پلوراید هم محصول علم 
)با توسعه فیلترهای پوالریزه کننده( بود و هم علوم انسانی 

)با تمرکز بر طراحی شیک(.
جالــب اســت کــه اســنپ  چت و اپــل نیــز از ایــن منظــر 
مشــترکاتی داشــتند؛ بنیان گذاران این شــرکت ها، هر دو 
از طرفداران بزرگ »ادوین لند«، بنیان گذار پلوراید بودند. 
استیو جابز او را »یکی از مخترعان بزرگ زمان« می خواند 
و ادوین لند را به دلیل قــرار دادن پلوراید در »تقاطع هنر، 

علم و تجارت« تحسین می کرد.

با این حال، ایجــاد نوآوری و کســب وکاری مبتنــی بر این 
دوربین ها کار بسیار دشــواری برای ادوین لند بود. لند 15 
سال طول کشید تا دوربین پلوراید را توسعه دهد، در این 

مدت هم شرکت او همیشه در لبه شکست بود.

 پایان عصر بنیان گذاران؟
البتــه ایــن الگویی بــود کــه بارهــا و بارها شــاهد تکــرار آن 
بود ه ایم؛ والمــارت، نایکی، اپل و بســیاری از شــرکت های 
بــزرگ و نوآور دیگــر چنین تجربــه ای را داشــته اند. در هر 

کجای ایده وب3 با مفهوم خالقیت و نوآوری جور درنمی آید؟ چرا تأکید 
بیش از اندازه بر خرد و تصمیم گیری جمعی می تواند به معنای پایان عصر 

بنیان گذاران جسور و خطاکار باشد؟

 درس دوربین های 
پلوراید برای دائوها

توصیه چارلز!

بیت کوین از کاردانو 
کمک بگیرد

هاسکینســون«،  »چارلــز 
بنیان گذار کاردانو پس از گزارش 
کاخ ســفید در مــورد محدودیت هــای 
احتمالی برای استخراج ارزهای دیجیتال 
اثبــات کار در ویدئویــی گفت کــه پروتکل 
»اوفلیمــوس« )Ofelimous( کاردانــو، 
احتمــاالً می توانــد بــه بقــای بیت کویــن 
به عنــوان یــک ارز دیجیتــال کمــک کند. 
اوفلیموس یــک پروتکل اثبــات کار مفید 
اســت کــه بــرای کاهــش میــزان کربــن 
تولیده شده در ارزهای دیجیتال اثبات کار 
مانند بیت کوین طراحی شده است. طبق 
گــزارش کاخ ســفید، اگر صنایعــی مانند 
استخراج بیت کوین نتوانند مصرف انرژی 
خــود را بــه میــزان قابــل  توجهــی کاهــش 

دهند، باید ممنوع شوند.

و  مهم تریــن  از  یکــی  او 
تأثیرگذارترین چهره هــای بازار 
رمزارزهاست که در دو پروژه بزرگ و موفق 
ایــن حــوزه نقــش داشــته اســت. چارلز 
هاسکینســون توســعه دهنده نرم افزار، 
کارآفرین ارز دیجیتــال، فعال اجتماعی 
آمریکایی و مدیر عامل IOHK، شــرکت 
مؤسس شبکه بالکچین کاردانو است. 
افــزون  بــر ایــن، هاسکینســون یکــی از 
محســوب  اتریــوم  هم بنیان گــذاران 
می شود. چارلز هاسکینسون همچنین 
گفته اســت که رؤیای ایجــاد بالکچینی 
پایدار را در ســر می پروراند کــه به عنوان 
سیستم مالی برای اقتصاد جهانی عمل 

کند.

هاسکینســون در ســال 2011 به 
صنعت ارز دیجیتال پیوست و در 
ابتــدا روی بیت کویــن ســرمایه گذاری 
می کرد. انعطاف پذیری بیت کوین آن قدر او 
را تحــت  تأثیر قــرار داد که الهام بخشــش 
شــد تا کالس آنالین رایگان بــرای آموزش 
مردم درباره ارزهای دیجیتال برگزار کند. در 
کالس های هاسکینسون، بیش از 17هزار 
دانش آموز شرکت می کردند و ظرف چند 
هفته، او به یکی از متخصصان و مدرسان 
واقعی بیت کوین تبدیل شد.هاسکینسون 
بــا کمــک »جرمــی وود«، کاردانــو و ارز 
دیجیتــال آدا )ADA( را راه انــدازی کــرد. 
کاردانو تحولی در دنیای بالکچین است که 
می تواند تراکنش های همتا به همتا را با ارز 
بومی اش تسهیل کند. برخی معتقدند که 
ارزش بازار کاردانو می تواند از اتریوم پیشی 

بگیرد.
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