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مشکل بزرگ هک پروژه های 
دیفای پابرجاست
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بانک مرکزی هندوستان امیدوار است ارز دیجیتال بانک مرکزی این کشور، ریسک های رمزارز در این کشور را کنترل کند

سالم هند به روپیه دیجیتال...

درباره آینده 
  کنفرانس دوروزه لندن 
 شناخته شده ترین چهره های  رمزارزی را گرد هم آورد

رمزارز به شماره 
چهل رسید

 رمزارز 41 با صفحات بیشتر و 
رویکرد جدید منتشر می شود

پیش بینی بنیان گذار 
الکتریک کپیتال

بود خواهد بازار آینده از بخشی انافتی

40 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال دوم 
شــــماره چهلم
یکم آبــــــــان
1 4 0 1
8  صفـــــــحه
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 a16z چرا شرکت هایی چون
به رسانه های مبتنی بر بالکچین 

عالقه مند شده اند؟

 بازتعریف مفهوم 

رسانه در وب 3 

در 20 سال آینده رمزارز آن قدر بدیهی می شود 
که کسی به آن اشاره نمی کند و هیچ شرکتی هم 

خودش را دات کام خطاب نخواهد کرد!

Number Of  The Month

$718M
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رويداد
E V E N T

پشت درهای بســته دنیای کریپتو اتفاقات متفاوتی در 
حال رخ دادن است. پشت یک در ممکن است یک هکر 
کمین کرده باشد. شــاید هم پشــت یک در تنظیم گران 
در حال تنظیم و تصویب قوانین ریزودرشت برای دنیای 
کریپتو باشند. اما پشت برخی درها اتفاقات جذاب تری 
می افتد. پشت این درها کنفرانس هایی برگزار می شوند 
که عموم مردم از سراسر جهان می توانند در آنها حضور 
یابند و از دیــدگاه و نقطه نظرات فعاالن و پیشکســوتان 

این فضا بهره ببرند. 
از چنــد شــماره قبــل در هفته نامــه رمــزارز برای شــما از 
این کنفرانس هــا گفتیم. یکــی از کنفرانس هایــی که در 
شــماره های قبل معرفی کردیــم، رویــداد دوروزه »دس« 
)DAS( لندن بود. این رویداد در روزهای ۱۷ و ۱۸ اکتبر در 
شهر لندن و در هتل رویال لنکستر این شهر برگزار شد. 
در این رویداد ســازمانی که بر مدیریت دارایی دیجیتال 
بــرای شــرکت ها و ســازمان ها تأکیــد داشــت، مدیــران 
ارشد شــرکت ها و صندوق های مالی شناخته شده دنیا 
دیدگاه های خــود را در مورد بــازار ســرمایه گذاری رمزارز 
به اشــتراک گذاشــتند. حضور مردم و اســتقبال آنها از 
این کنفرانس باورکردنــی نبود. بر خــالف وضعیت بازار 
کریپتو، این کنفرانس بســیار پررنگ و چشــم گیر برگزار 

شد.

 کریپتو فعالً جای دالر را نمی گیرد
تمام نشــانه هایی که امروزه شــاهد آن هســتیم، نشــان 
می دهند که ما در مسیر درستی به سمت آینده حرکت 
می کنیــم؛ مســیری کــه مــا را بــه ســمت دنیــای جدید و 
جذابــی از مســائل مالی خواهد بــرد. در واقــع در دنیای 
امــروزی کار کــردن در بانک های ســنتی دیگــر جذابیت 
ندارد و سال هاســت که این کیک در حال کوچک شدن 
اســت و مــردم بــرای تکــه ای از آن با هــم می جنگنــد. بر 
خالف کیک اقتصاد سنتی، کیک اقتصاد کریپتو ثانیه 
به ثانیه بیشتر پف می کند و همین موضوع باعث جذب 
بسیاری از مردم شده است. نکته قابل توجه این است 
که کیک کریپتو ماحصل دست پخت خودمان است، اما 
سخنرانان و فعاالن دنیای کریپتو در کنفرانس دس لندن 

در مورد کیکی که پخته اند، چه می گویند؟
»آدام بک«، مدیرعامل بالک استریم و از افراد مشهور 
حوزه بیت کوین در پاسخ به سؤال یکی از حضار در مورد 
اینکــه چقــدر بیت کوین بخــرد، می گویــد: زیــاد، خیلی 
زیاد! بک پیش بینی می کند که با خرید زیاد بیت کوین 
دولت ها کنتــرل خــود را از دســت می دهند و شــروع به 
چاپ اسکناس می کنند. چاپ پول نامحدود نیز باعث 

می شــود کــه خرده ســرمایه گذاران به ســمت بیت کوین 
کشیده شوند.

او هنــوز بــه طــالی دیجیتــال و هاوینــگ آن بــاور دارد، 
ولــی معتقــد اســت کریپتــو در کوتاه مــدت جــای دالر را 
نمی گیرد. او به این واقعیت اشــاره می کند که با نگاه به 
ســیر تاریخی، ارزها نمی توانند بیش از ۱۵۰ یا ۲۰۰ سال 
موقعیت خــود را حفظ کننــد؛ بنابراین چیزی تا ســلطه 

بیت کوین باقی نمانده است.  

 بیت کوین یعنی چیزی که می خواهید!
عالوه بر بــک، ســرمایه گذاران بــزرگ دیگری نیــز در این 
کنفرانــس حضــور داشــتند. »نوئــل آچســون«، رئیس 
بخش بینش بازار شــرکت جنســیس گلوبال تریدینگ 
می پرســد بیت کویــن چیســت؟ و پاســخ می دهــد: 
بیت کویــن آن چیزی اســت که شــما می خواهیــد. هیچ 

تعریف دقیقی از بیت کوین وجود ندارد. 
آچســون نیــز نگرانی هایی مشــابه بــک دارد و می گوید: 
»ما متعصبان اقتصــادی را از دور خارج می کنیم. وقتی 
این اتفاق بیفتد، فضای بیشــتری بــرای ایده های جدید 
باز می شــود، اما بر خــالف بک، آچســون فکــر نمی کند 
بیت کوین برای برنده شــدن نیازی ندارد کــه به عنوان ارز 
ذخیره ای شناخته شود.« او ادامه می دهد: »بیت کوین 
قرار نیســت جایگزین دالر شــود و با اینکه به مردم حق 
انتخــاب می دهــد، امــا مجبور بــه انجــام همیــن کار هم 

نیست.«
»مایــکل نیکولتــوس«، مشــاور دیفــای هــم کــه در ایــن 
کنفرانس حضور داشت، خاطرنشان کرد که بیت کوین 
به عنوان یــک دارایــی ذخیــره ای، آینده خوبــی نخواهد 
داشــت، زیرا دولت ها به عرضــه قابل  افزایش پــول نیاز 
دارند. تا زمانی که دولت ها به وظایــف خود عمل کنند، 

»بیت کوین به عملکرد خوب خود ادامه خواهد داد«.

و  نهــادی  بازارهــای  بــه  دسترســی   
کارگزاری های ویژه

»تیــم گرانــت«، یکــی دیگــر از حاضریــن اصلــی ایــن 
کنفرانس پیشــنهاد می کنــد کارگزاری های ویــژه کریپتو 
کلیــد اصلــی جریــان دیفــای اســت. »جــرج زاریــا« از 
کارگــزاری بیکوانــت می گویــد کارگزاری هــای ویــژه در 
آینــده غیرمتمرکز و در بســتر دیفای خواهند بــود. زاریا 
ادامه می دهد: »کارگزاری های ویــژه یک راه حل فناورانه 

هستند.« 
»ماجا ووجینوویــچ« از اوگروپ نیز با زاریا موافق اســت 
و می گوید: »شــب ها قبل از خواب فکر می کنم بانک ها 

در نهایــت به عنــوان یــک پلتفــرم خدماتــی بــه نرم افزار 
تبدیل می شــوند.« او شــرط می بندد که دیفــای فضای 

کارگزاری های ویژه را تسخیر می کند. 
»اد کارلتــون« از فلــو تریــدرز برداشــت متفاوتــی از این 
مسائل دارد. او با گفته های دیگران مبنی بر اینکه دیفای 
فناوری بهتری اســت موافق اســت، اما فکر می کند نیاز 
به ترازنامــه بانکــی از بیــن نخواهــد رفت و مدل ســنتی 
کارگزاری هــای ویــژه فعــالً کفایــت می کنــد. واردکــردن 
پول های سازمانی به ارزهای دیجیتال مسیر کم چالشی 
است؛ زیرا خیلی راحت مورد قبول مردم قرار می گیرند. 
کارلتون معتقد اســت صرافی های ارزهای دیجیتال هم 
می تواننــد یــک چرخــش ســنتی داشــته باشــند. بدین 
 صورت که مؤسســات می خواهند کریپتو را در بازارهای 
فرابورسی بین بانکی معامله کنند. او خاطرنشان می کند 
که صرافی هــای کریپتو هم اکنون بــا پیش بینی تقاضای 
ســازمان ها و نهادهــا، پشــت میزهــای فرابورســی خــود 

نشسته و پیشنهادهای خود را آماده کرده اند. 
امیــدزاده از ماتریکســپورت نیــز بــا گفته هــای ســایرین 
موافــق اســت و می گویــد جریــان نهــادی تریدفــای بــه 
اجــرای فرابــورس کمــک می کنــد و صرافی متمرکــز روی 
 هم  رفته برای خرده فروشــی مناســب تر اســت. او مانند 
کارلتون نقش بانک هــا را در کارگــزاری ارزهای دیجیتال 
پرایــم می بیند: »مشــتریان پــول واقعــی و بانک هایی با 
ترازنامه هــای قــوی می خواهنــد که بــا صرافی هــا ارتباط 
داشته باشند.« او می افزاید کارگزاری ویژه کریپتو اجرای 

سیفای، دیفای و اوتی سی را با هم ادغام می کند.

بازارهای اعتباری دیفای
یک بازار نوظهــور در اعتبــار دیفای همان چیزی اســت 
کــه می تواند مؤسســات را وارد این بازی کند. »ســیمون 
جونز« از شرکت ولتز معتقد است با اینکه وام دهندگان 
دیفای به خاطر نرخ های باالتــر در حال کوچ به تریدفای 
هســتند، امــا وام گیرنــدگان در حــال طی کــردن مســیر 
مخالفی هستند. در واقع وام گیرندگان به خاطر نرخ های 
پایین تــر در دیفــای، تریدفــای را تــرک می کنند. »ســید 
پــاول« از مپل فایننــس نیز بــه آینده دیفــای خوش بین 
اســت و می گویــد در آینــده، دیفــای زیرســاخت دنیــای 
مالی خواهــد و در آن زمان از دیفای فقــط یک فای باقی 
می ماند. »دارشان وایدیا« از کردورا می گوید: »وقتی نرخ 
وام های دیفای رو به افزایش بــرود، می توانیم از صحت 
مســیر خود مطمئن شــویم. دلیل پایین بودن نرخ ها در 
حال حاضر تعداد کم وام گیرندگان است. با تصحیح این 

مسئله مشکل نرخ دیفای حل خواهد شد.«

پیش بینی ها و تحلیل هایی درباره آینده رمزارز
کنفرانس دوروزه لندن، شناخته شده ترین چهره های رمزارزی را گرد هم آورد

TRENDروند

 فرصت ها و چالش ها 
کدام اند؟

بحث بر سر آینده 
دیفای در دس لندن

 »استفانی کولشوف«، مشاور 
دیفــای در رویــداد دس لنــدن 
تأکید کرد باور دارد دیفای یک سیستم 
مالی و در واقع یک کاالی عمومی است. 
او می گویــد: »دیفــای می توانــد بــرای 
بســیاری از مشــکالتی کــه تریدفــای و 
اقتصادهــای جهانی با آنهــا مواجه اند، 
راه حــل ارائــه دهــد. بــرای مثــال، مــا 
می خواهیــم بــا اســتفاده از الیه هــای ۲ 
بــرای ایجــاد امــکان پرداخت اســتفاده 
کنیــم و مشــکالت دنیای واقعــی را حل 

کنیم.«

 در همین رویداد »پل هاروود« 
از نانسن نیز تصریح می کند که 
دیفای به خوبــی توانســته در عین  حال 
هــم حافــظ حریــم خصوصــی و هــم 
شفافیت داشته باشد و این دو ویژگی را 
بــا هــم درآمیــزد. او در ادامــه در مــورد 
صرافی ارزهای دیجیتــال می گوید: »در 
حــال حاضــر معاملــه در یــک صرافــی 
متمرکز نسبت به معامله در صرافی های 

بالکچینی خطرناک تر است.«

از  اندرســون«  »مایــکل   
فریــم ورک ونچــرز، دیفــای را 
به عنوان »خدمات مالی بدون واسطه« 
تعریــف می کنــد، امــا توضیــح می دهد 
آنچه در حال حاضر اتفاق می افتد، این 
اســت کــه »عالقــه زیــادی از ســوی آن 
واســطه ها بــرای مشــارکت در دیفــای 
وجود دارد« کــه باعث می شــود دیفای 
به طور جزئــی، فارغ از خوب یــا بد بودن 
آن، غیرمتمرکز شود. این اتفاق احتماالً 
برای دیفای ماکســیز بد به نظر برســد، 
اما اندرسون »فرصت های زیادی« را در 
ارائه زیرساخت های مورد نیاز برای ورود 

مؤسسات سنتی به دیفای می بیند.

از  چیزمــن«  »جاناتــان   
جی سی وای ادوایسری  نگاهی 
منطقی به ریزش قیمــت کریپتو دارد و 
معتقد اســت ســرعت افزایــش قیمت 
دارایی های مبتنی بر فناوری ها، بســیار 
ســریع تر از رشــد خــود فنــاوری اســت. 
چیزی که به آن توجه نمی شود، عواقب 
این موضوع است. اگر فدرال رزرو نرخ ها 
را افزایــش دهــد، قیمــت کریپتــو بــرای 
مدتی بیش  از حد انتظار ما باال خواهد 

ماند. 
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وقتی در یک بانک ســرمایه گذاری یک معامله گــر یا تریدر 
باشید، بهترین اتفاقی که می تواند برایتان بیفتد، مالقات با 
همکاران قبلی تان است. برای سال ها یا حتی دهه ها دور  هم 
جمع می شوید، در کنار هم غذا می خورید، همان قصه ها و 
روایت های قبلی را از نو تکرار می کنیــد و هر بار هم به همان 
اندازه به آنها می خندید. هیچ یک از این قصه ها درباره پول 
نیســتند، حتی درباره معامله هم نیســتند. موضــوع آنها 

همواره مردم است.
در معامالت دعواهای زیادی پیش می آید )دست کم قبالً که 
این طور بود( و افراد جالب زیادی هم در این معامالت حضور 
دارند. همه اینها داستان های فوق العاده ای را می سازند. به 
همین ترتیب، در دنیای رمزارز مــا کنفرانس هایی داریم که 
حال و هوای مشــابه دارند. در این کنفرانس ها قرار نیســت 
افراد ده ها سال دور هم جمع شوند و درباره تعداد الیک های 
توییتر فالن شخص یا قراردادهای هوشمند صحبت کنند. 
به جایش آنها دربــاره افرادی که مالقــات کرده اند، صحبت 
می کننــد. در کنفرانس هــای رمــزارز هم شــما اکثراً بــا مردم 

مالقات می کنید.
با وجود همه آگاهی و دانشی که در پنل های این کنفرانس ها 
عرضه می شود، بسیاری از شرکت کنندگان به شما می گویند 
که دلیل واقعــی حضورشــان گفت وگوهای بیرون از ســالن 

است.
در اجــالس دارایی های دیجیتال لندن، ســالن طبقه باال در 
تمام روز شــلوغ بود. چون همه کســانی را مالقات کردند که 
از آخریــن کنفرانس رمــزارز آنهــا را ندیــده بودنــد. این مثل 
معروف است که اگر شــما کسی را در ســه کنفرانس رمزارز 
متوالی ببینید، تقریباً بهترین دوستان هم هستید. البته 
این گفت وگو های دوستان کریپتویی جایی ثبت نمی شوند. 
اما من اینجا می خواهم بعضی از چیزهایی را که در روز اول 

اجالس دارایی های دیجیتال لندن شنیدم، بنویسم.

 کنگره بعدی آمریکا و تصویب قانون رمزارزها
این کنفرانس با بحث درباره موضوعات درهم تنیده مقررات 
رمــزارز و پذیرش نهادی کریپتو آغاز شــد. »دیوید مرســر«، 

مدیرعامــل گــروه »ال مکــس« )LMAX(، در گــزارش خــود 
درباره ســفر به واشــنگتن گفت که به نظر او فقط ۱۰ درصد 
احتمال دارد که در سال جاری قانون رمزارز در ایاالت متحده 
آمریکا تصویب شــود، اما در کنگره بعــدی قانون گذاری امر 

اجتناب ناپذیری است. 
مرســر ابراز امیدواری کــرد که ایــن قانون منطقــی و فکورانه 
باشد و گفت: »آ نها می دانند که ما اینجا هستیم تا بمانیم.« 
همچنین اشاره کرد که آنها )قانون گذاران( از مخاطرات آگاه 
هستند و گفت: »مخاطرات را رفع کنید، وگرنه رمزارز برای 

همیشه از بین خواهد رفت.«
مرسر همچنین امیدوار است که تابستان رمزارز )اصطالحی 
برای بازار صعودی( در راه باشد و فکر می کند که مؤسسات 
این روند را تسریع می کنند: »وزن سرمایه نهادی ما را از این 

رکود نجات خواهد داد.«

 پول نقد و آینده بازار رمزارز
در پنل بعدی کارشناسان گوشزدهایی کردند. »بالل حافظ« 

در اجالس دارایی های 
دیجیتال لندن چه گذشت؟

گزارش مفصلی از پنل های مختلف یک رویداد جهانی که از آینده رمزارزها تا خروج از 
بازار خرسی در آنها به بحث گذاشته شد

 چرا خیلی ها به آینده بازار 
رمزارز امیدوارند؟

حال وهوای 
دس لندن

 بــا وجــود آنکــه در زمســتان 
رمزنــگاری بــه ســر می بریــم، 
هیاهــوی ســالن در دقایــق میــان پنل هــا 
بیشــتر و بهتر از چیزی اســت که انتظار 
وضعیــت  می شــود  گفتــه  و  داریــد 
کســب وکارها هم بســیار بهتــر از انتظار 
 ماســت. »ریــچ ایوانــز«، از شــرکت 
»CEX.io« گفــت کــه تجــارت آنهــا بــا 
صندوق های رمزنــگاری، در کل ایــن بازار 
نزولی، در حال رشد بوده و این شرکت به 

باالترین ماه درآمدی خود رسیده است.

 »شــامیل مالــک« از شــرکت 
هــم   )Haruko ( »هاروکــو« 
حرف های مشابهی می زد. این شرکت برای 
مدیریت ســبد ســرمایه گذاری و ریسک 
سرمایه گذاری دارایی های دیجیتال راه حل 
ارائه می دهد. او گفت که کســب وکار این 
شــرکت در شش ماه گذشــته صد درصد 
رشد کرده است. این صحبت ها برای من 
که زمــان زیــادی را صــرف بررســی قیمت 

رمزارز می کنم، امیدوارکننده بود. 

 در پنل اول در بعدازظهر روز اول 
ایــن کنفرانــس، دو تحلیلگــر 
پژوهشی، درباره اتریوم در برابر کازماس و 
اپلیکیشــن های فت )Fat Apps( در برابر 
پروتکل های فت )Fat Protocols( بحث 
می کردند. »سام مارتین« گفت که درباره 
اتریــوم بســیار خوش بین اســت؛ به دلیل 
اینکــه پروتکل هــا ضرورتــاً ارزشــمندتر از 
دارایی هایــی هســتند کــه ایــن پروتکل ها 
میزبان شــان هســتند. »مت فیبــاخ« در 
مقابل استدالل کرد  برنده جایی است که 
توسعه دهندگان به سمتش بروند. اینجا 
ممکن است کازماس، الیه ۲ یا حتی الیه ۳ 

باشد.

 هردو پژوهشگر موافق بودند که 
الیه های ۱ جدید روایت جدیدی 
را خواهند ساخت، اما هیچ یک از این دو 
محقق انتظار نداشتند الیه ۱ این روایت 
را حفظ کند. فیباخ گفت: »روند پایدارتر 
آن اســت کــه برنامه هــا بــه الیــه دوم یــا 
رول آپ خودشــان تبدیــل شــوند. بــرای 
مثال یونی سوآپ می تواند به یک الیه ۲ 
بــرود تــا ارزش قابــل اســتخراج ماینــر 
)MEV( را به عنوان درآمــد خود دریافت 
کنــد و ســپس آن را بــه دارنــدگان توکــن 

بازگرداند.

BREAKحاشیه رویداد
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 در دنیــای کریپتــو، همــان تــوازن قــدرت بیــن 
فت اپ ها در مقابل فت پروتکل ها مطرح است. 
در ابتــدا، فت پروتکل هــا وزن بیشــتری در ایــن رقابــت 
داشــتند؛ زیــرا تصــور می شــد به دلیــل منبع بــاز بــودن 
رمزارزها، اپلیکیشن ها وزن و کاربرد کمتری برای کاربران 
دارند؛ بنابراین حاشیه سود، ناچیز یا صفر خواهد بود، 
امــا واقعیت این اســت کــه فعالیــت این اپلیکیشــن ها 
درآمدهایــی را بــرای زیرســاخت های بالکچینــی ایجاد 
می کند. اخیراً با توجه  به اینکه اپلیکیشن های کریپتویی 
به طــور فزاینــده ای تولیــد درآمــد و جریــان نقــدی را در 
اولویــت قــرار می دهنــد، شــاید تــوازن قــدرت بــه نفــع 

فت اپ ها تغییر کند.

 برای درک و تحلیل بهتر این مسئله می توانید 
از خودتان بپرسید که کاربران کریپتو معموالً با 

خــود چــه فکــری می کننــد؟ آیا آنهــا بــا خــود می گویند 
»می خواهم اتریوم داشته باشــم و از هر برنامه ای که از 
طریق آن بتوانم اتریوم بخرم، استفاده می کنم« یا اینکه 
اکثــر کاربــران توســط برنامــه ای کــه می خواهنــد از آن 
اســتفاده کنند، به ســمت کریپتو کشــیده می شــوند و 

عالقه چندانی به بالکچین ندارند؟

 با ایــن  حال، تمــام ایــن گفته ها حــدس و گمان 
هســتند. با وجود اینکه همه روی ایجاد درآمد 
تمرکز دارند، اپلیکیشن های کاربردی تاکنون نتوانسته اند 
درآمد زیادی ایجاد کنند. برای مثال در زمان نگارش این 
گــزارش، درآمــد ایجادشــده توســط اتریــوم دوبرابــر 
هزینه های پرداختی به همه اپلیکیشــن های کریپتویی 
بوده است. پس شــاید بتوان گفت در حال حاضر، وزن 
پروتکل ها بسیار بیشتر از اپلیکیشن هاست. اما با توجه 

برنامه یا 
سیستم عامل؟
شانس کدام پروژه ها
 از آینده بازار رمزارزی 
بیشتر است

بانــک مرکــزی هندوســتان معتقــد اســت رمزارزهــا، اگر 
به درســتی مقررات گذاری نشــوند، برای ثبات اقتصادی 
می تواننــد یــک تهدیــد باشــند. امــا همیــن بانــک، ارز 
دیجیتــال بانــک مرکــزی )CBDC( را یــک راه حــل بالقوه 
بــرای رفع ایــن تهدیــد می داند. هنــد انگیزه هــای خود از 
صدور ارز دیجیتال بانک مرکزی را در یک برنامه پایلوت 

بیان کرده اســت.  از ماه فوریــه تاکنون این نخســتین بار 
اســت که بانــک مرکــزی این کشــور دربــاره ایــن موضوع 
صحبــت می کنــد. بانــک مرکــزی هندوســتان در حــال 
پیشبرد برنامه خود برای ارز دیجیتال بانک مرکزی است 
و هدفش مقابله با تهدیدی است که رمزارزها برای ثبات 
مالی این کشــور دارند. بانــک مرکزی هنــد در روز جمعه 

اعالمیه ای منتشر کرد و در آن اهداف خود را برای صدور 
روپیــه دیجیتــال بیان کــرد؛ ایــن برنامــه هنــوز در مرحله 
تحقیقاتی قــرار دارد. بر اســاس این اعالمیــه، اجرای ارز 
دیجیتال بانک مرکزی بین سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ اعالم 
شــده اســت. بانک مرکــزی هندوســتان در اکتبــر ۲۰۲۰ 
یک کارگروه داخلــی راه اندازی کرده  اســت. ایــن کارگروه 

و حاال روپیه دیجیتال...
بانک مرکزی هندوستان امیدوار است ارز دیجیتال بانک مرکزی این کشور، ریسک های 

رمزارز در این کشور را کنترل کند

NEWSخبر

استخدام پلیسی 
»بی جی کانگر« از اعضای سابق 
اف بــی آی یا همــان پلیــس فــدرال آمریکا 
به عنوان مدیر بخش تحقیقات به صرافی 
بایننس پیوسته است؛ گامی دیگر از طرف 
بایننــس بــرای کاهــش فشــارهای دولت 

آمریکایی .

استخدام در جی پی مورگان
جی پی مــورگان اخیــراً یک مدیر 
دارایی های دیجیتال استخدام کرده است. 
»آرون لیویــن« کــه قبــالً از مدیــران پــروژه 
سلســیوس بوده، قرار اســت با این بانک 

در حوزه سرمایه گذاری رمزارزی کار کند.

a16z ریچارد در
»ریچارد روزنبالت« که مؤسس 
چندین شــرکت و استارتاپ رســانه ای در 
ســال های گذشــته بــوده، به عنــوان مدیر 
بخش رسانه های وب۳ به وی سی معروف 

اندریسن هوروویتز پیوسته است.

استخدام در بیت کرفت
»کارلــوس پریــرا« به تازگــی بــه 
وی ســی بیت کرفت ونچــرز پیوســته تــا 
به عنــوان مدیــر بخــش وب۳ و بــازی ایــن 
شــرکت ســرمایه گذاری، روی پروژه هــای 

آینده دار تمرکز کند.



شــــــــــــــمـــــــــــــــاره 40
1 آبـــــــــــــــــــــــــان 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

7

رگوالتوری
R E G U L A T I O N

 به اتفاقــی که بــرای کامپیوتر هــا افتــاد، شــاید اوضاع به 
همین منوال باقی نماند. 

 اگر اتریوم را مانند ویندوز در نظر بگیریم، باید 
گفت که این ویندوز نبود که بازی را برد. ویندوز 
بهترین محصــول گیتس، یک مدیرعامــل خطرپذیر و 
جسور بود. گیتس مجبور شد استراتژی هایش را تغییر 
دهد و راهی برای تبدیل ویندوز به سیستم عامل غالب 
پیــدا کنــد. او ایــن موفقیــت را بــا تبلیــغ برنامه هــای 
مایکروســافت کســب کــرد. امــروزه، مایکروســافت از 
برنامه هــای کاربــردی )عمدتــاً آفیــس( درآمد بیشــتری 
نسبت به سیستم عامل هایش )ویندوز( دارد. در ضمن 
باید توجه داشــت که این فقط با احتســاب برنامه های 
مایکروسافت است و مجموع تمام برنامه های در حال 
اجرا در وینــدوز کــه از ارائه دهندگان مختلف هســتند، 

بسیار بیشتر از ارزش ویندوز است.

 اگر قــرار باشــد همه چیــز در کریپتو مشــابه با 
کامپیوتر ها و سیستم عامل ها پیش برود، درآمد 
اتریوم در نهایت نســبت به اپلیکیشــن های کریپتویی 
کمتــر می شــود. همچنیــن ممکــن اســت اتریــوم هنوز 
به عنــوان سیســتم عامل پیش فــرض بــرای ارزهــای 
دیجیتــال تثبیت نشــده باشــد. خــود وینــدوز تــا زمان 
انتشار نســخه ۳.۰ بازنده به نظر می رســید. شاید این 
مقایســه ها به ما قدرت پیش بینــی کافــی را ندهند، اما 
می توانند آموزه های خوبی باشــند. با نگاه به تاریخچه 
کامپیوتر های شــخصی متوجه می شــویم کــه احتمال 
برنده شدن فت اپ ها نسبت به پروتکل ها بیشتر است. 
شاید در دنیای کریپتو هم فقط یک لوتوس نیاز داریم تا 

همان قصه تکرار شود.

پیشنهاد داده که ارز دیجیتال بانک مرکزی، در سازوکار 
فروش عمده، بر اساس حساب کاربری و در فروش خرد، 

بر اساس توکن مورد بررسی قرار گیرد و در این 
بررســی یک رویکــرد درجه بندی شــده لحاظ 

شود.

 از پول نقد تا مبادالت بانکی
خرده فروشــی ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی 
بــه اشــکال الکترونیکــی پــول نقــد اشــاره 
دارد؛ امــا عمده فروشــی ارز دیجیتــال بانــک 
مرکزی بــه معنــای نقل وانتقــاالت بین بانکی 
و میان مؤسســات مالی اســت. بانک مرکزی 

هندوســتان اعــالم کــرد که هــر دو مــدل عمده فروشــی و 
خرده فروشــی بــرای بهبــود کارایــی و ســاده کردن فراینــد 
تسویه حساب و همچنین کاهش هزینه های عملیاتی و 

تقویت مشارکت مالی طراحی شده اند.
این نهاد مراحل مختلفی را ترســیم کرده کــه باید قبل از 
آزمایش نهایی ارز دیجیتال بانک مرکزی اجرا شوند. این 
مراحل عبارت انــد از: طراحی یک نمونــه اولیه، آزمایش 
استرس پروژه در هر دو وضعیت استفاده مثبت و منفی 

و ارزیابی نتایج رمزارز بانک مرکزی.

 رمزارز ملی در برابر بازار خصوصی
بانک مرکزی هنــد تأکید کرده 
کــه ارزهــای دیجیتــال بانــک 
مرکــزی، ارزهــای نیرومنــدی 
هستند که بر سرنوشت مالی 
خــود کنتــرل بیشــتری دارند؛ 
زیرا ایــن ارزها با رشــد ســریع 
قارچ گونــه ارزهــای خصوصی 
کــه مفاهیــم بنیادیــن پــول را 
بــه چالــش کشــیده، مقابلــه 

می کنند.
بانک مرکزی هند در بیانیه ای 
اعــالم کــرده ایــن مســئولیت 
بانــک مرکــزی اســت کــه پول 

دیجیتالِ بدون ریســک را برای شــهروندان خــود فراهم 
کند، تــا به گفتــه آنهــا کاربــران بــدون آنکه ریســک ها و 
خطرات مربوط به رمزارزهای خصوصی را تجربه کنند، 
ارز را به صــورت دیجیتــال معاملــه کننــد. رمزارزهــای 
خصوصی، ارزهای دیجیتالی ای هســتند که دولت آنها 

را صادر نکرده باشد. 

 هند راه چین و آمریکا را می رود؟
بانک مرکزی هند برای صدور ارز دیجیتال ملی این کشور 
تاریخ نهایی یــا ضرب االجلی را تعییــن نکرده 
و اعالم کرده ممکن اســت هندوســتان پس از 
تعیین نتایــج نهایی ایــن برنامه را اجــرا کند. با 
این اتفاق هندوستان نیز به فهرست بلندباالی 
پروژه هــای تحقیقاتــی در زمینــه ارز دیجیتال 

بانک مرکزی می پیوندد.
بــا توجــه بــه اینکــه صــدور ارزهــای دیجیتال 
بانک های مرکزی کشورها فرایند کُندی داشته، 
ممکن است اجرای برنامه هندوستان در این 

زمینه نیز سال ها طول بکشد.
یوان دیجیتال چین هنوز هم در مرحله آزمایشی قرار دارد. 
این ارز دیجیتال اولین مورد از ارزهای دیجیتال بانک مرکزی 
اســت و اقتصاد بزرگ چین آن را به صورت آزمایشــی اجرا 
کرده اســت. برای توســعه این ارز زمان قابل  توجهی صرف 
شده است؛ چین از سال ۲۰۱۶ قصد خود برای راه اندازی ارز 

دیجیتال بانک مرکزی را اعالم کرد.
ایاالت متحده آمریکا هم برای آنکه خود را به جاه طلبی های 
چین برساند، در سال ۲۰۲۰ تحقیق درباره خرده فروشی و 
عمده فروشی ارزهای دیجیتال بانک مرکزی را آغاز کرد و آن 
را به صورت جدی در سال ۲۰۲۱ تحت عنوان پروژه همیلتون 

)Project Hamilton( ادامه داد. 

وضعیــت  آخریــن   
رمزارز ملی دیگر کشورها 
 »CBDC Tracker« داده هــای
اکثــر  کــه  می دهــد  نشــان 
اقتصادهــای توســعه یافته در 
سراســر جهان، تحقیــق درباره 
ارزهای دیجیتال بانک مرکزی را 
آغاز کرده اند. در میان آنها تنها 
بانک مرکزی دو کشــور )باهاما 
و جامائیــکا( به صــورت کامــل 
ارز دیجیتال بانک مرکــزی را راه 

 انداخته اند.
شــش کشــور نیز این پروژه را به کلــی کنار گذاشــته اند، از 
جمله سنگاپور، فیلیپین، دانمارک و اکوادور. تنها ۹ بانک 
 )proof-of-concept( مرکزی در مرحله اثبات مفهــوم

هستند.
در حال حاضر در سراسر جهان هفت پروژه پایلوت رمزارز 
ملی در جریان است، از جمله در کانادا، عربستان و فرانسه.

هند برای صدور ارز 
دیجیتال ملی این 

کشور ضرب االجلی را 
تعیین نکرده و اعالم 

کرده ممکن است پس 
از تعیین نتایج نهایی 
این برنامه را اجرا کند

راضیه مینایی  

Raziyeh.minaei995
@gmail.com

چرا شرکت هایی چون a16z به رسانه های مبتنی بر بالکچین 
عالقه مند شده اند؟
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خبر پیوستن ریچارد روزنبالت که یکی از چهره های 
مطرح کارآفرینی و کســب وکاری در دنیای رسانه 
محســوب می شــود بــه یکــی از مشــهورترین 
وی سی های استارتاپی دنیا، خبری مهم برای اهالی 
رسانه باید باشد. شرکت سرمایه گذاری اندیرسون 
هوروویتــز کــه در ســال های اخیــر تمرکــز خاصی 
روی حــوزه وب۳ و رمزارز کرده حــاال می خواهد در 
حوزه رســانه های وب ۳ هم نقش آفرینی داشــته 
باشــد. پیوســتن یــک کارآفریــن زنجیــره ای حوزه 
رسانه به عنوان یک مدیر ارشد به این وی سی هم 
نشــانه مهمی از این جــدی بــودن در این تصمیم 

استراتژیک است.
A16Z اعالم کرده تا همینجا بیش از ۷ میلیارددالر 
پول بــرای ســرمایه گذاری در حــوزه رمــزارز و وب۳ 
تامیــن مالــی کــرده و بــا ایــن پــول روی پروژه هــای 
زیادی هم ســرمایه گذاری کرده اســت. حوزه های 
موردعالقــه ایــن وی ســی شناخته شــده؛ شــامل 
بازی های بالکچینی، پروژه های پرداخت، ان اف تی 
و حاال رسانه هســتند. اما هوروویتز تنها شرکتی 
نیســت که به حــوزه رســانه های مبتنی بــر وب ۳ 
عالقمند شده است. چهره شناخته شده دنیای 
رمزارز و بنیان گذار صرافی غیرمتمرکز اف  تی اکس 
یعنی سام بنکمن فراید هم یکی از عالقمندان به 
حوزه رسانه های بالکچینی است. کسی که حاال 
روی یک پروژه جذاب رسانه ای به نام تراست لس 
ســرمایه گذاری کرده و برنامه های زیادی برای این 
حــوزه دارد. امــا بیایید نگاهــی بیندازیم بــه پروژه 
جاه طلبانه رسانه ای تراست لس در دنیای بالکچین 
و تحولــی که ایــن کســب وکار قصــد دارد در حوزه 

رسانه رقم بزند.
شــرکت »تراســت لس مدیا« بــا توجــه بــه تمرکــز 
پروژه های جدید بر وب۳، قصد دارد یک شــرکت 
رسانه ای برای کامیونیتی ان اف تی ایجاد کند. این 
شرکت ۳.۲۵ میلیون دالر در مرحله بذری سرمایه 
 NFTV جذب کرده تا برنامه های تلویزیونی به نام
بســازد که امتیاز آنهــا متعلق به کســانی خواهد 
بود کــه ان اف تی آنهــا را دارند. این ســرمایه گذاری 

توسط »سم  بنکمن فرید«، بنیان گذار و مدیرعامل 
اف تی ایکــس صــورت گرفتــه، امــا در این قــرارداد 
شــرکت هایی چون آواالنچ و افرادی چــون »مگان 

کاسپار«، عضو مؤسس رد دائو هم حضور دارند.
»زاک  گازمــن«، هم بنیان گــذار تراســت لس مدیا 
 NFTV« :عکــس همیــن مطلــب( گفتــه اســت(
ترکیبــی از دو واژه ان اف تی و تی وی اســت. ایده آن 
زمانی شــکل گرفت که درباره نمایــش تلویزیونی 
فکر می کردیم. کل مفهوم آن برای برداشتن فاصله 
میان تولیدکنندگان محتوا و مخاطبانی است که 

برنامه ها برایشان ساخته می شود.«
گازمــن عنــوان کــرده کــه هــدف ایــن اســتارتاپ 
درآمدزایــی از طریــق فــروش ان اف تی اســت. این 
شرکت در عین حال، امیدوار است بتواند شرکای 
خوبی را جذب کرده و یک کامیونیتی از برنامه هایی 
دربــاره وب۳ ایجــاد کند. قرار اســت اولیــن برنامه 
NFTV در پاییــز منتشــر شــود کــه متمرکــز بــر 
روایت هــای بزرگــی از دنیــای رمــزارز خواهــد بود. 
 CNBC گازمن که پیش از این در شبکه تلویزیونی
و ســرویس اقتصادی یاهو روزنامه نگار بــوده، قرار 

است مدیریت این برنامه را بر عهده بگیرد.
او گفتــه اســت: »همه چیــز در اعتمــاد خالصــه 
می شــود، به خصــوص در حــوزه رمــزارز. بــه نظرم 
داریم تالش می کنیم این کار را با برنامه فوق انجام 
دهیم. چیزی کــه خالء وجــود چنین برنامــه ای را 
نشــان می دهــد، همیــن ســقوط های بازار اســت 
کــه دیده ایم.«فعالیت های اولیه شــبکه ان اف تی 
شــرکت تراســت لس مدیا، متمرکز بر یــک تئوری 
بازی و آزمایش اعتماد اســت تا کامیونیتی حاکم 
را ایجاد کند. گازمن در این رابطه چهار نفر را برای 
مینت کــردن یکــی از هــزار ان اف تــی در دســترس 
انتخاب کــرده اســت؛ بنکمن فرید، کاســپر، جان  
ِــری برنــز )از اعضای شــرکت  وو )مدیــر آوالــب( و ت
ســرمایه گذاری گوگل(. این چهار نفر می توانند با 
اعتباری که در بین عالقه مندان به ان اف تی دارند، 
یک موج قــوی ایجاد کننــد تا افــراد زیــادی به این 

پروژه بپیوندند.




