
اگر اتریوم همان ویندوز باشد...
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پیام کریپتوسنتر دوبی 
برای رگوالتور ایرانی

 انتخابات آمریکا و یک گروه سیاسی جدید: 

صاحبان رمزارز دارای حق  رأی!
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رگوالتوری اروپا
MiCA با 

پارلمان اروپا مقررات 
جامع دارایی های رمزارزی 

را نهایی کرد

ماجرای آذرکوین چیست؟
درباره یک دوره آموزشی سه هزار دالری 

که وعده سود 50درصدی  در هر ماه را داده است
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بازی ها کماکان 
سرمایه جذب 

می کنند
سرمایه گذاری بروان 

هاوارد در بالکچین

اوضاع برای برخی ها 
خوب است!

ان وای دیگ 720 میلیون 
دالر برای صندوق نهادی 

بیت کوین جمع آوری می کند

بخش مهمی از نمایشگاه جیتکس به 
کسب وکارهای بالکچینی اختصاص یافته بود

A N A LY S I S
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وضعیت
این روزهای 
کسب وکارهای 
رمزارزی ایــران

کاهش 60 درصدی حجم 
معامالت رمزارزی
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39
ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال دوم 
شـــاره سی ونهم

بیست وچهـــارم 
مــــهـــر 1401
8  صفـــــــحه
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برادران دوروف 
چه برنامه ای دارند؟

 خرید تن کوین 

و بیت کوین با تلگرام 

 فعاالن صرافی ها و پلتفرم های تبادل رمزارز می گویند 
محدودیت های اینترنتی این بازار را هم در تعداد و هم در 

حجم معامالت به شدت تحت تأثیر قرار داده است



شــــــــــــــمــــــــــــاره 39
24 مــــــــــهـــــــــــر 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG
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می کرد کلیــد موفقیــت نرم افــزار این اســت که می بایســت 
محصوالت حتی المقــدور روی انواع مختلف کامپیوتر های 
شخصی در دسترس قرار داده شوند. مشکل این بود که در آن 
زمان، هیچ سیستم عامل فراگیری وجود نداشت؛ بنابراین هر 
مدل کامپیوتر جدیدی به یک نسخه سفارشی از هر نرم افزار 

جدید نیاز داشت.

نسخههایسفارشیونقشآنهادرنرمافزار
رفته رفته مایکروســافت روی ساخت نسخه های سفارشی 
متمرکز شد. بر خالف آن، لوتوس منابع و توانایی الزم را برای 
توسعه نسخه های مختلف نداشت. به همین ترتیب لوتوس 
فقط یک نسخه برای کامپیوتر شخصی IBM که به تازگی وارد 
بازار شده بود، ساخت. IBM سریع ترین کامپیوتر شخصی 
که تا آن زمان ساخته شده بود، محسوب می شد. این اقدام 
به  قدری موفقیت آمیــز بود که لوتوس دیگر نگرانــی در مورد 
ایجاد نسخه های متنوع و چندگانه نداشت. مردم به  جای 
منتظر ماندن برای ساخت نسخه های دیگر، IBM خریدند؛ 
زیرا این همان کامپیوتر شخصی بود که لوتوس ۱، ۲ و ۳ روی 

آن اجرا می شد.
این امر روی دیگری از صنعت روبه رشد نرم افزار و کامپیوترهای 
شــخصی را نشــان داد. ســازندگان کامپیوتر های شــخصی 
شبیه سازی شــده که پیــش  از این در مــورد مزیت ســازگاری 
این کامپیوتر ها با IBM تبلیغ می کردند و فــروش خود را باال 
می بردند، اکنون بر این امر تأکید داشتند که کامپیوتر هایی 
که می سازند، با لوتوس ۱، ۲ و ۳ سازگار هستند. در واقع نوع 
تبلیغات و خواسته مردم تغییر کرده بود. حتی پس از مدتی 

تبلیغ IBM در مورد سازگاری اش با لوتوس بود.
این موضــوع یــک زنگ خطر بــرای گیتــس بــود؛ زیــرا ظاهراً 
مصرف کنندگان بیشــتر بــه نرم افزارها اهمیــت می دادند تا 
کامپیوتر. پــس مایکروســافت باید اســتراتژی تجــاری خود 
را به طــور اساســی تغییــر مــی داد. لوتــوس ۱، ۲ و ۳ در ســال 
۱98۵ یــک محصــول ۲۰۰ میلیــون دالری بــود، در حالــی  که 
مایکروســافت بــا ده هــا محصــول، ۱۴۰ میلیــون دالر درآمد 
داشت. سیستم عاملی را که مایکروسافت توسعه داد، امروز 
همه با نام ویندوز می شناسیم. اما مایکروسافت امیدوار بود 
که با توسعه این سیستم عامل بتواند جای لوتوس ۱، ۲ و ۳ را 
بگیرد. در زمانی گیتس به  قدری در مورد ویندوز مردد بود که 
 IBM می خواست آن را در ازای یک سیستم انحصاری برای
فدا کند. پس از آن، او برنامه نویسانی را که روی پروژه IBM کار 
می کردند، در ویندوز به کار گرفت، اما هنوز هم این تغییرات 
استراتژیک کافی نبود؛ زیرا هنوز هم بیل گیتس نتوانسته بود 
به یک توازن قدرتی و قیمتی با لوتوس دست یابد. در آن زمان 

لوتوس ۴9۵ و ویندوز  99 دالر قیمت داشت.
 

وزنچهکسیبیشتراست؟
در دنیای کریپتو، همان توازن قدرت بین فت اپ ها در مقابل 
فت پروتکل هــا مطــرح اســت. در ابتــدا، فت پروتکل هــا وزن 
بیشــتری در این رقابت داشــتند؛ زیرا تصور می شد به دلیل 
منبع باز بودن رمزارزها، اپلیکیشن ها وزن و کاربرد کمتری برای 
کاربران دارند؛ بنابراین حاشیه سود، ناچیز یا صفر خواهد بود، 
اما واقعیت این است که فعالیت این اپلیکیشن ها درآمدهایی 
را برای زیرساخت های بالکچینی ایجاد می کند. اخیراً با توجه  
به اینکه اپلیکیشــن های کریپتویی به طور فزاینده ای تولید 
درآمد و جریان نقدی را در اولویت قرار می دهند، شاید توازن 
قدرت به نفع فت اپ ها تغییر کند. برای درک و تحلیل بهتر 
این مســئله می توانید از خودتان بپرسید که کاربران کریپتو 
معموالً با خود چه فکری می کنند؟ آیا آنها با خود می گویند 
»می خواهم اتریوم داشته باشم و از هر برنامه ای که از طریق 
آن بتوانم اتریوم بخرم، استفاده می کنم« یا اینکه اکثر کاربران 
توسط برنامه ای که می خواهند از آن استفاده کنند، به سمت 
کریپتو کشیده می شوند و عالقه چندانی به بالکچین ندارند؟
با این  حال، تمام این گفته ها حدس و گمان هستند. با وجود 
اینکه همــه روی ایجاد درآمــد تمرکز دارند، اپلیکیشــن های 

کاربردی تاکنون نتوانسته اند درآمد زیادی ایجاد کنند. 
  

مقایسهاتریومباویندوز
اگر اتریوم را مانند وینــدوز در نظر بگیریم، باید گفت که این 
ویندوز نبود که بازی را برد. ویندوز بهترین محصول گیتس، 
یک مدیرعامل خطرپذیر و جســور بود. گیتس مجبور شد 
اســتراتژی هایش را تغییر دهد و راهی برای تبدیل ویندوز به 
سیســتم عامل غالب پیدا کنــد. او این موفقیــت را با تبلیغ 
برنامه های مایکروسافت کسب کرد. امروزه، مایکروسافت 
از برنامه های کاربردی )عمدتاً آفیس( درآمد بیشتری نسبت 
به سیســتم عامل هایش )ویندوز( دارد. در ضمن باید توجه 
داشــت که این فقط با احتســاب برنامه های مایکروســافت 
اســت و مجموع تمام برنامه های در حال اجــرا در ویندوز که 
از ارائه دهندگان مختلف هســتند، بســیار بیشــتر از ارزش 

ویندوز است.
اگر قرار باشــد همه چیــز در کریپتو مشــابه بــا کامپیوتر ها و 
سیستم عامل ها پیش برود، درآمد اتریوم در نهایت نسبت 
به اپلیکیشن های کریپتویی کمتر می شود. همچنین ممکن 
است اتریوم هنوز به عنوان سیســتم عامل پیش فرض برای 
ارزهای دیجیتال تثبیت نشــده باشــد. خود ویندوز تا زمان 

انتشار نسخه ۳.۰ بازنده به نظر می رسید.

تلگرام امکان مبادله رمزارز را فراهم کرده و به نظر می رسد در حال 
شکل دادن به یک اکوسیستم پرداخت است

خرید تن کوین و بیت کوین با تلگرام

REPORTگزارش

ربات تلگرامی والــت (Wallet@(  به کاربران اجازه 
می دهد که رمزارز مبادله کنند. البته فروشندگان 
رمــزارز در ایــن بــات بــرای تراکنش هــا ۰.9 درصد 
کمیسیون پرداخت می کنند. توسعه دهندگان این 
بات می گویند این تراکنش ها همتابه همتا هستند 
و خریداران برای خرید رمزارز صرفاً می توانند از این 
واحدهای پولی استفاده کنند؛ دالر، یورو، گریونیا 

اوکراین، روبل بالروس و تنگه قزاقستان. 
در حال حاضــر کاربــران فقط می تواننــد تن کوین 
(TON( و بیت کویــن بخرنــد، امــا تنهــا می توانند 
تن کوین را از طریــق پیام های چت انتقــال دهند. 
توســعه دهندگان ربات تلگرامی والت بــه کاربران 
این پیام رســان امــکان داده انــد که بــا کارت بانکی 
ارز دیجیتال بخرند و آن را به کیف  پول های دیگر 
نیــز انتقــال دهنــد. در واقع آنهــا یک صرافــی ارز 

دیجیتال همتابه همتا راه اندازی کرده اند.
این ربات در ماه آوریل راه اندازی شــد و به کاربران 
تلگرام این امــکان را مــی داد که تن کویــن بخرند و 
آن را در پیام هــای چت برای هم ارســال کنند. این 
امکان در آخرین نســخه به روزرســانی تلگــرام در 
دســترس اســت. خدمــات ایــن صرافــی ضامــن 
تراکنــش اســت. در صورتی کــه میان فروشــنده و 
خریدار توافق حاصل نشود، این سرویس فرایند 

رفع این اختالف را انجام می دهد.
ناشــناس  »معامــالت  ســرویس  ایــن  نــام 
همتا به همتا« اســت. بــا وجود ایــن کاربــران باید 
شماره همراه خود را با این ربات به اشتراک بگذارند 
تا بتوانند معامله کنند. طبق بیانیه ای که مبدعان 
این بات منتشر کرده اند، فروشندگان ارز دیجیتال 
باید بــه ازای هــر تراکنــش ۰.9 درصد کمیســیون 
پرداخــت کننــد، امــا الزم نیســت کــه خریــداران 

کمیسیون بدهند. 
برای فروش توکن ها، کاربران اعالمیه ای را در برنامه 
ارسال می کنند و خریداران می توانند از بین آنها 
انتخاب کنند و با استفاده از ارزهایی که از آنها نام 
برده شد، برای خرید ارز دیجیتال اقدام کنند. آنها 
در حال حاضر فقط می توانند تن کوین و بیت کوین 
بخرند و تنها می توانند تن کوین را در پیام های خود 

منتقل کنند.
یکی از نمایندگان بنیاد تن کوین گفته که جامعه 
هدف ایــن برنامه کاربــران عــادی تلگرام اســت و 
هــدف آن اســت کــه بتواننــد دربــاره بالکچین تا 
حدی بیاموزند. به گفته او، بسیاری از خدمات تُن 
مشابه اپلیکیشن هایی است که مردم هم اکنون 

استفاده می کنند و به آن عادت دارند.
این نماینده ادامه داد: »شــما بدون آنکه تلگرام 
را تــرک کنیــد، می توانید رمــزارز بخریــد و آن را با 
نام مستعار برای دوســتان خود بفرستید، بدون 
آنکه آدرس کیف  پول تان را به اشتراک بگذارید. 
 )@mobile( همچنین با ربــات تلگرامی موبایــل
می توانید به اینترنت دسترســی داشته باشید، 
هزینه اشتراک در کانال تلگرامی مورد عالقه تان 
را بپردازید و از بســیاری خدمات دیگر برخوردار 

شوید.«
بالکچیــن تُن ابتــدا بــه دســت بــرادران دروف که 
بنیان گذار پیام رســان تلگرام هســتند، تأســیس 
شد. آنها پیش تر قصد راه اندازی یک توکن دیگر 
به نام گرام )GRAM( را داشــتند، اما کمیســیون 
بــورس و اوراق بهــادار آمریــکا در ســال ۲۰۲۰ از 
آن جلوگیری کرد. در نتیجه تلگــرام ۱.۲ میلیارد 
ســرمایه جمع آوری شــده بــرای ایــن پــروژه را بــه 
ســرمایه گذاران بازگردانــد و ۱8.۵ میلیــون دالر 

جریمه پرداخت کرد.  
ُــن یــک اجتمــاع غیرمتمرکــز اســت  بنیــاد ت
کــه »آناتولــی ماکوســف« و »کریــل املیاننکــو« 
راه انــدازی کردنــد. بــه گفتــه ایــن نماینــده، یکی 
از اهــداف ایــن پــروژه ادغــام فنــاوری بالکچین با 
ُــن در حــال ایجــاد  اینترنــت معمولــی اســت. ت
اکوسیستم خود است و این اکوسیستم شامل 

DNS، سایت ها و پروکسی ها می شود. 
تعداد کل حســاب های این کیف  پول تاکنون به 
۱.۳ میلیون افزایش یافته و گروه تلگرامی تُن نیز 
ُــن هم اکنون با  ۶۳۰ هــزار مشــترک دارد. توکــن ت
قیمت حدود ۱.۳9 دالر معامله می شود و ارزش 
بازار آن ۱.7 میلیارد دالر اســت و هم اکنون ۱.۲۲ 

میلیارد توکن ذخیره دارد. 

بــرای  پیشــنهادهایش  کــه  ان وای دیــگ   
فهرســت کردن و معامــالت نقطــه ای )اســپات( 
صندوق های قابل معامله بیت کوین از ســوی کمیسیون 
بــورس و اوراق بهــادار رد شــده، در برابــر ایــن کمیســیون 
مقاومت کرده است. با وجود این، شرکت ان وای دیگ که 
در ســال ۲۰۱۶ تأســیس شــده، بــه مأموریتــش جهــت 
دســترس پذیر کــردن بیت کویــن بــرای همــگان، از طریق 
حســاب های بیت کویــن، پاداش هــای بیت کویــن و 
برنامه های وفادار به بیت کوین ادامه می دهد. برای نمونه 
این شــرکت در اوایل امســال برنامــه ای را آغاز کــرد که به 
کارمندان شرکت اجازه می داد بخشی از حقوق شان را به 
بیت کویــن بگیرنــد.  اقدامــات ان وای دیــگ بــرای تأمیــن 
ســرمایه جدیدش، همزمان شــده با جابه جایــی مدیران 
ارشد آن. چند روز پیش این شرکت از کناره گیری »رابرت 
گاتمــن« و »یان ژائــو« خبــر داد. گاتمن و ژائو در شــرکت 
مادرِ ان وای دیگ به نام هلدینگ »اســتون ریج« که آن را 
در همکاری با »راس اســتیونز« در ســال ۲۰۱۲ تأســیس 

کردند، به کار خود ادامه خواهند داد. ان وای دیگ تجاس 
شاه را در سمت مدیرعامل شرکت منصوب کرد. »نیت 
کنراد« کــه پیش تر مدیــر بین المللــی پرداخت هــای این 
شرکت بود، اکنون به سمت ریاست ان وای دیگ منصوب 

شده است.

 شاه و کنراد قصد دارند بر تسریع سرمایه گذاری 
در راه حل های ماینینگ شرکت و تقویت پذیرش 
نهــادی بیت کوین تمرکز کننــد و ایــن کار را از طریق پروژه 
مقیاس پذیری الیه ۲ شبکه الیتنینگ انجام خواهند داد.
روی هم رفته، ان وای دیگ در شــرایط آشفته بازار ارزهای 
دیجیتال، به نظر می رسد وضعیت مطلوبی داشته باشد. 
بر اساس بیانیه ای که روز دوشنبه منتشر شد، موجودی 
بیت کوین ان وای دیگ در سه ماهه ســوم به باالترین حد 
خــود رســیده و در مقایســه بــا ســال قبــل افزایــش ۱۰۰ 
درصدی داشته است. درآمد این شرکت در سه ماهه دوم 

سال هم ۱۳۰ درصد افزایش یافته بود.

نظرها و خبرها
V I E W S

A N D
N E W S
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کسب و کار
B U S I N E S S

بیش از ۲۰ روز است که اینترنت ایران در نتیجه یک تصمیم 
تک بعدی، محدود یا به اصطالح ملی شده است. این تصمیم 
که از سه هفته قبل برای سرکوب سلسله اعتراض ها به مرگ 
مهســا امینی گرفته شــد، نه تنهــا مؤثــر واقع نشــد؛ بلکه با 
تبعات قابل  پیش بینی اش، مردم را که همان مصرف کنندگان 
و صاحبــان کســب وکارهای اینترنتــی و پلتفرمی هســتند، 
متحمل خسارت کرد؛ قطعی اینترنت در کمتر از یک ماه یک 
میلیون کسب وکار را نابود کرد و درآمدشان را به صفر رساند، 
حجم تراکنش های پرداخت یارها را تا 8۰ درصد کاهش داد 
و صرافی های رمزارز را که محل  های مــورد اعتماد مردم برای 
ســرمایه گذاری بین المللی هســتند، به عامل ازدست رفتن 
دارایی هایشــان تبدیل کرد. قطعی اینترنت بــه صرافی های 
رمزارز که محــل تبــادل ارزهای دیجیتالی هســتند و شــاید 
بســیاری از مردم بعد ضربه از بورس به آنها توجه بیشــتری 
نشان داده اند، خسارت های زیادی وارد کرده است.  اکسیر 
یکی از صرافی هــای ایرانی اســت که بزرگ تریــن نگرانی اش 
ســرانجام اینترنت و دارایی کاربرانش اســت. تترلند صرافی 
دیگری اســت که ۶۰ درصد حجم تراکنش هایش را در کمتر 
از دو هفته از دســت  داده است، فینوپیا به عنوان شرکتی در 

حــال  توســعه، ۲۰ روز اســت بــرای راه انــدازی دو 
محصول جدیــدش تالش می کنــد، اما به دلیل 
محدودیت هــای اینترنــت موفــق نمی شــود. 
او ام  پــی فینیکس پلتفــرم دیگری اســت کــه در 
این شــرایط ایران  اکسس شــدن را ترجیــح داده، 
اما می گوید CDNهای داخلی پاســخگوی نیاز 
شرکت نیستند. از زمان قطعی اینترنت حجم 
معامالت آبان تتــر ۵۰ درصد کاهش پیــدا کرده 
و رمزینکس که یک صرافی هفت ســاله است، 
بر اساس تجربه این سه هفته، اینترنت ملی را 
ناکارآمد می داند. اکسبیتو هم اعالم کرده حجم 

تراکنش هایش ۶۰ درصد کاهش داشته است.

سرانجاماینترنت؛بزرگتریننگرانیاکسیر
به گفته مســعود رحمانی، مدیــر بازاریابی اکســیر، در چند 
ماه اخیر با رکود بــازار جهانی، از حجم معامالت در سراســر 
دنیا از جمله ایران تا حدی کم شــده بود، اما قطعی اینترنت 
و بروز مشــکالت برای ورود به پلتفرم به این نــزول دامن زد و 
حجم معامالت را کاهش داد. او با اشاره به پیامدهای مخرب 
اینترنت ملی ادامه داد: »بســیاری از ســرویس های موجود 
در صرافی هــای رمــزارز به ارتباط مســتقیم با بــازار جهانی و 
شبکه های بالکچین وابسته هستند؛ با ملی شدن اینترنت، 
ارتباط بــا جهان قطــع می شــود و به دلیــل اینکه کاربــران به 

هیچ  یک از سرویس های جهانی دسترسی ندارند، دارایی های 
خود را از صرافی خارج می کنند.«

به گفته او، هرچه میزان دسترسی افراد به اینترنت محدود 
شــود، حجم معامالت در صرافی های رمزارز نیز تحت  تأثیر 
قرار خواهد گرفت. البته تبعات قطعی اینترنت فقط متوجه 
صرافی های رمزارز نیســت و در این دوره هر کسب وکاری که 
زیرساختی مبتنی بر اینترنت دارد، عمالً کارکردش را از دست 
خواهــد داد. او با بیان اینکه ســرانجام اینترنــت، بزرگ ترین 
نگرانی اکســیر و کاربرانش اســت، تصریح کرد: »سرنوشت 
اینترنت ایران، موجی از نگرانی میان کاربران درباره دسترسی 
به دارایی هایشان به راه انداخته است. تمام این عوامل باعث 
می شود کاربران دارایی های خود را بفروشند و آن را به ریال و 
تومان تبدیل کنند و این خروج دارایی، خسارت های زیادی به 
صرافی وارد می کند.« رحمانی توضیح داد که در این شرایط 
اکسیر خود را ضامن امنیت و امانت دار دارایی های کاربرانش 
می داند و در تمام ۲۴ ساعت شبانه روز پاسخگو و موظف به 

برطرف کردن ابهامات کاربران است.

۱۳۰میلیونتومان؛خسارتروزانهتترلند
به گفته رضــا مســعودی فر، مدیرعامــل تترلند 
قطعی اینترنت سبب اختالل درگاه های پرداخت 
شــد و دسترســی کاربران بــه اینترنــت و پلتفرم 
تترلند محدود شــد؛ تــا حدی  که انجــام معامله 
و انتقــال رمــزارز از کیــف پــول امکان پذیــر نبود. 
ایــن عوامل در کنــار نگرانــی کاربران از ســرانجام 
دارایی هایشــان، بــه کاهــش حجــم و تعــداد 

تراکنش های تترلند منجر شد.
بــر اســاس آمارهــای ایــن شــرکت، حجــم 
تراکنش های تترلند ۶۰ درصد و تعداد تراکنش ها 
۵۵ درصد کاهش پیدا کــرده و این کاهش روزانه 

8۰ الی ۱۳۰ میلیون تومان به تترلند خسارت وارد می کند.
مسعودی فر در ادامه توضیح داد که قطعی اینترنت چگونه 
تترلند را از برنامه های توســعه ای عقب نگه داشــته اســت: 
»دسترسی نداشتن به رسانه ها و بسترهای بین المللی برای 
تحلیل، دنبال کــردن اخبــار و روندهــا، اتفاقات بــازار جهت 
تصمیم برای معامالت، فروپاشیدن برنامه های مارکتینگی و 
در رأس آنها سوشال مارکتینگ برای جذب کاربر، تترلند را از 
برنامه های توسعه ای و برنامه ریزی های زمانی عقب گذاشته 
و بازدهی کاری کارمندان را تا ۵۰ درصد کاهــش داده و روزانه 
۱۳۰ میلیون تومان خســارت به تترلند وارد کرده اســت.« به 
گفته او، نگرانی و دغدغه کاربران این صرافی از قطعی کامل 
اینترنت، دسترسی نداشتن به دارایی هایشان و نبود امکان 

وضعیت این روزهای 
کسب وکارهای 
رمزارزی ایــران

فعاالن صرافی ها و پلتفرم های تبادل رمزارز می گویند 
محدودیت های اینترنتی 60 درصد حجم معامالت آنها را 

کاهش داده است

سرمایه گذاری بروان هاوارد در استارتاپ های بالکچینی صنعت بازی

بازی ها کماکان سرمایه جذب می کنند

REVIEWبررسی

 )Brevan Howard( »شــرکت »بروان هــاوارد
بــرای اســتارتاپ های بازی هــای بالکچینــی ۴۰ 

میلیون دالر سرمایه گذاری می کند.
شــرکت های » مــورگان کریــگ دیجیتــال«، 
»پلــی گان«،  اینترکیــو«،  »تیک-تــو 
»یوبی ســافت«، »ایکس ســوال«  و دیگران نیز 
در ایــن دور تامین ســرمایه گذار به ایــن منظور 

شرکت کرده اند.
از این ســرمایه گذاری برای بزرگ کــردن پلتفرم 
»سکوئنس« )Sequence( اســتفاده خواهد 
شــد. ســکوئنس یک پلتفــرم توســعه دهنده و 
کیف  پول هوشــمند اســت کــه بــرای بازی های 

وب۳ طراحی شده است.
همچنیــن در خبر دیگری گفته شــده شــرکت 
بازی های »هورایزن بالکچیــن« که مبدع بازی 
محبــوب »اســکای ویور« اســت، بــه مبلــغ ۴۰ 
میلیون دالر سرمایه سری A تأمین کرده است. 
این تأمین ســرمایه با هم هدایت شــرکت های 
بــروان هــاوارد دیجیتــال و  مــورگان کریــگ 

دیجیتال انجام شده است.
سایر سرمایه گذارانی که در این تأمین سرمایه 
شــرکت کردنــد، عــالوه بــر شــرکت هایی کــه از 
آنها نــام برده شــد، ســرمایه گذاران انفــرادی از 
جمله »توبیاس لوتکه«، مدیرعامل شاپیفای، 
»سباســتین بورگت«، بنیان گذار ســندباکس 
و »الکس الرســن«، بنیان گذار اســکای ماویز و 

اکسی اینفینیتی بوده اند.
از ایــن ســرمایه گذاری بــرای گســترش پلتفــرم 
ســکوئنس، افزایش مخاطبــان اســکای ویور و 
راه اندازی بازار توکن هــای نیمه مثلی )SFT( در 
پلتفرم نیفتی ســوآپ )Niftyswap( استفاده 

خواهد شد. 
 ۱۱۵۵-ERC توکن هــای نیمه مثلــی توکن هــای
هستند که در بازی های ویدئویی و دارایی های 
متاورسی استفاده می شوند. شرکت بازی های 
هورایــزن قصــد دارد نیفتــی ســوآپ را قبــل از 
عرضه عمومی در اواخــر پاییز امثال برای گروه 

محدودی به صورت آزمایشی راه اندازی کند.
تــا ژوئــن ۲۰۲۲، ۴۰7 هــزار اکانت اســکای ویور 
بیــش از ۴.8 میلیــون بــازی مســابقه ای انجام 
داده انــد. بــه گفتــۀ ایــن شــرکت، کیــف پــول 
ســکوئنس بیــش از ۶7۵ هــزار کاربــر دارد و از 
پلتفرم بازی های ورزشــی دزن )DAZN( با یک 
بازار توکن های غیرقابل معاوضه )NFT( بوکس 

در پلی گان یکپارچه شده است.
بر اساس آماری که شــرکت دزن ارائه داده، 8۰ 
درصد از کاربران این پلتفرم برای نخســتین بار 
در ایــن پــروژه بــا رمــزارز و ان اف تــی ســروکار 
خواهند داشــت و بــه نظر »دبــورا مارفــورت«، 
مدیر ارشــد مالــی هورایــزن، این اتفاقــی بزرگ 
اســت. او گفتــه اســت: »ایــن واقعیــت کــه ما 
در یــک بــازار نزولــی و کســاد، تعــداد زیــادی 
مشــترک داشــته باشــیم، نشــان می دهــد کــه 
تیــم مــا تخصصــی در ســطح کالس جهانــی 
دارد، محصوالت ما عالی هستند، چشم انداز 
جمعــی مــا در وب۳ عالــی اســت و اصــول 
مدیریتــی مــا در شــرکت بســیار خــوب بــوده 

است.«
شــرکت مدیریــت دارایــی بــروان هــاوارد 
در زمینــه ســرمایه گذاری در فضــای ارزهــای 
دیجیتــال بســیار فعــال بــوده اســت. ایــن 
صنــدوق ســرمایه گذاری در مــاه آگوســت 
بودجه ای به مبلغ بیش از یــک میلیارد دالر از 
سرمایه گذاران نهادی جمع آوری کرد و به تازگی 
در یک شــبکه بالکچین الیه ۱ در اکوسیســتم 
»کازمــاس« )Cosmos( ســرمایه گذاری کــرده 

است.
مدیــران  از  یکــی  ســالیوان«،  »کولیــن 
ســرمایه گذاری بــروان هــاوارد دیجیتــال گفت 
کــه پلتفــرم ســکوئنس قابلیــت زیــادی بــرای 
فراهم کــردن دسترســی بــه میلیون هــا بــازی و 
برنامه دارد. به گفته او هورایزن آماده اســت تا 
به پلتفرم، کیف  پول و شــرکت بازی نســل برتر 

غزل یگانگی وب۳ تبدیل شود.

Ghazal28yeganegi 
@gmail.com



مبادله است.

سدیبرایتوسعهمحصوالت
به اعتقــاد آرش فــروزان، مدیرعامــل فینوپیا، قطعــی اینترنت 
نه فقط به کسب وکارها، بلکه به مردم هم آسیب می زند و آنها را 
از دسترسی به خدمات باکیفیت محروم می کند. زمانی که یک 
شــرکت نتواند به درســتی از ســرویس دهنده خارجی خدمت 
بگیرد، بــدون شــک در عرضه آن ســرویس به مــردم هم خوب 

عمل نخواهد کرد.
او درباره تأثیر قطعی اینترنت بر فینوپیا که یک شرکت در حال  
توسعه است، توضیح داد: »از زمان قطعی اینترنت، فینوپیا به 
بسیاری از وب سایت های خارجی در الیه های امنیت، پرداخت 
و شبکه دسترسی ندارد و ســرویس های تراکنشی شرکت هم 
دچار مشکل شده است. به عنوان یک شرکت در حال  توسعه 
۲۰ روز است برای راه اندازی دو محصول جدید تالش می کنیم، 
اما محدودیت های اینترنت سد توسعه محصوالت مان شده 

است.«
او همچنیــن اعالم کــرد ۴۰ درصــد نــرخ بازدید ســایت فینوپیا 
کاهش پیدا کــرده و ایــن اتفاق بــرای شــرکتی در حال  توســعه، 

آسیب سنگینی است.

معامالتاوامپیفینیکسیکپنجمشد
سامان بیرقی، مدیرعامل او ام پی فینیکس اعالم کرد که قطعی 
اینترنت حجــم معامالت او ام پــی فینیکــس را یک پنجم کرده 
است: »ما صرافی رمزارز هستیم و فعالیت مان مانند شرکت 
اسنپ نیست، ما به بازارها و قیمت های جهانی متصلیم و بدون 

اینترنت جهانی نمی توانیم ادامه دهیم.«
او ادامه داد: »برای رفع محدودیت در صرافی از روزهای ابتدایی 
محدودیــت اینترنــت، بــه ســمت ایران اکسس شــدن رفتیم و 
به اجبار تمام طرف های سوم را حذف کردیم، اما تمام ماجرا رفع 
موانع بــرای ارائه خدمات نیســت. زمانی که کاربران به ســایت 
دسترسی نداشته باشد، یا هفت ساعت از ۲۴ ساعت شبانه روز 
موفق شوند وارد ســایت شــوند، صرافی با ریزش کاربر و درآمد 

مواجه می شود.«
او درباره ایران اکسس شدن او ام پی فینیکس توضیح داد: »عالوه 
بر موضوعــات مالــی و خســارات، با CDNهــای داخلــی مانند 
ابرآروان هم چالش داریم؛ سرورهای ما روی ابرآروان است، اما 

درخواست بازکردن عکس سلفی از سمت شرکت پاسخ داده 
نمی شود.« از نگاه او، فشارهای موجود بر شرکت ابرآروان باعث 

بروز این اختالالت می شود.

کاهش۵۰درصدیتراکنشهایآبانتتر
امید امیــن زاده، مدیر نــوآوری و ســرمایه گذاری آبان تتــر، اعالم 
کــرد کــه اختــالالت مربــوط بــه پرداخت هــای ریالــی و نگرانــی 
سرمایه گذاران در شــرایط فعلی، حجم معامالت آبان تتر را ۵۰ 
درصد کاهش داده اســت. او می گوید: »اختالالت داخلی نرخ 
خطــای درگاه پرداخت ریالی را به شــدت افزایش داده و ســطح 
تراکنش های موفق را از 7۰ درصد در حالت طبیعی به ۳۰ درصد 

رسانده است.«
او بــا بیــان اینکــه ریســک قطعی و 
متحمل ضرر شدن حجم معامالت 
مشــتریان را کاهــش داده، توضیح 
داد: »در دوران قطعــی اینترنــت 
شــاهد کاهــش محســوس جــذب 
کاربــران جدید هســتیم. علت این 
موضوع را می توان ترجیح نقدینگی 
نســبت بــه ســرمایه گذاری و ترس 
کاربــران در ســرمایه گذاری های 

وابسته به اینترنت دانست.«
او تصریح کرد که در شــرایط فعلی، 
تعامل با کاربران از طریق شبکه های 
اجتماعی به شدت کاهش  پیدا کرده 
و آسیب های ناشــی از این اتفاق تا 
مدت ها بعــد از رفع اختــالالت نیز 

گریبان گیر مجموعه خواهد ماند.

ناکارآمدیاینترنتملیایران
به گفته روح هللا جهنده، قائم مقام رمزینکس، در این سه هفته 
که اینترنت در ایران با اختالل شدید مواجه شــده، بسیاری از 
کسب وکار با چالش های زیادی مواجه شده اند و کسب وکارهای 
کوچک هــم در حال ازبین رفتن هســتند. او با اشــاره به قطعی 
اینترنــت و تأثیــر آن بــر رمزینکس تصریــح کــرد: »رمزینکس 
به عنوان یک صرافــی ارز دیجیتــال ایرانی به دلیــل ازکارافتادن 
موتورهای جست و جو حجم زیادی از ورودی ها را از دست  داده، 

در سیستم پرداختی و درگاه های آنالین با مشکل مواجه شده 
و به دلیل افزایش ناپایداری در شبکه داخلی با چالش مدیریت 

سایت صرافی  روبه رو شده است.«
او ادامــه داد: »کاربران ایرانی به پلتفــرم صرافی، کیف پول های 
خارجی، اخبــار وضعیت بــازار و به ابــزار معروف و مرجــع بازار 
کریپتــو از جملــه تریدینگ ویــو دسترســی ندارنــد، همچنین 
پیامک های مربوط به برداشت ها و واریزی ها دیر یا اصالً ارسال 
نمی شود. این عوامل باعث کاهش چشم گیر حجم معامالت 

رمزینکس شده است.«
به گفته جهنــده، آســیب های رمزینکــس از قطعــی اینترنت 
بــه کاهــش حجــم تراکنش هــا محــدود نمی شــود. او می گوید 
بــا ایجــاد مشــکالت متعــدد بــرای 
پشــتیبانی و ارتبــاط بــا مشــتریان 
به دلیل فعالیــت آنالین این بخش 
و اســتفاده از برنامه هــای کاربــردی 
 ،)LIVE CHAT( خارجی پشتیبانی
زمان، هزینــه و انرژی شــرکت ها به 
 جای توســعه صرف رفع اختالالت 

می شود.
جهنده با بیان اینکه کسب وکارهای 
رمــزارزی نیازمنــد ارتبــاط نــود 
(node( بالکچین هــای داخلــی بــا 
خارجی هســتند، تصریح کــرد که 
اینترنــت ملــی به دلیــل نداشــتن 
زیرســاخت های قوی برای این نوع 

کسب وکار ناکارآمد است.

۶۰درصــدی کاهــش 
حجــممعامــالتاکســبیتو

بهدلیلمشکالتغیرضروری
به گفته سعید عبادتی، مدیرعامل اکسبیتو، حجم معامالت 
اکسبیتو در روزهای ابتدایی قطعی اینترنت ۶۰ درصد کاهش 
پیدا کــرد و به مرور ایــن عدد بــه ۴۰ درصــد رســید. عبادتی با 
اشــاره به معضالتی که قطعی اینترنت برای اکســبیتو ایجاد 
کرده، گفت: »تمام برنامه های بخش مارکتینگ اکسبیتو که 
به صورت نقشه راه فصلی تهیه و تدوین شــده بود، به تعلیق 
درآمد و تیم مارکتینگ تصمیم گرفت فقط بر اطالع رسانی های 

مربوط به امنیت کاربر تمرکز کند. امکان رونمایی از بخش های 
مختلف جدید به دلیل شــرایط فعلــی اینترنت وجــود ندارد؛ 
طی همین مدت دو قابلیت جدید به پلتفرم اضافه شده، اما 
رونمایی از آن منوط به شرایط پایدار شده است. بخش بزرگی 
از تیــم مجموعه به صــورت دورکاری بــا واحدهــای مربوطه در 

ارتباط هستند.«
به گفته او، قطعی اینترنت و مشــکالت گفته شــده، عمالً یک 
سیستم فین تکی و های تک را با مشکالت غیرضروری مواجه 
کرده اســت. او با بیان اینکه حجم قابل  توجهــی از تماس های 
اینترنتی به تماس تلفنی تغییر پیدا کرده، توضیح داد: »عدم 
دسترســی به اینترنت توســط همکاران یــا کاربران، نحــوه ارائه 
ســرویس به کاربر را مختل کــرده و کاربران به  جای اســتفاده از 
چت آنالین، تیکت یا ایمیل برای ارتباط با شرکت بیشتر از تلفن 
اســتفاده می کنند. ما همه ســعی مان را در طراحی سیستم با 
هدف خودکار و آنالین بودن انجام داده ایــم و تا به امروز هم جزء 
سریع ترین و کم اصطکاک ترین پلتفرم ها بوده ایم، اما با اختالل 
اینترنت، حجم قابل  توجهی تماس اینترنتی به تماس تلفنی 

تغییر پیدا کرد.«
او با اشــاره به تأثیر قطعی اینترنت بر کاربران نیز گفت: »عدم 
دسترســی کاربران و مخاطبــان کریپتو بــه پلتفرم بــرای رصد و 
معامله ۲۴×7، یک سمت آسیب ها و سمت دیگر کیف پول های 
کاربران و صرافی های دیگر هستند. اغلب کاربران برای نیازهای 
روزمره خود از کیف پول شــان برداشــت یا از بازار نوســان گیری 
می کنند، قطعــی اینترنــت در معامــالت کاربــران و درآمدزایی 
آنان تأثیر بسزایی داشــته و زندگی روزمره کاربران را نیز مختل 

کرده است.«
به گفته او، کاربران با عدم دسترسی به اینترنت، نتوانسته اند 
مشــکالت روزمره خود ماننــد واریز رمــزارز برای سیســتم های 
بالکچینی یا برداشت ریال برای کارت های بانکی دیگر را انجام 

دهند.
او با تأکید بر استفاده از کانال های امن برای اتصال به اینترنت و 
ورود به پلتفرم گفت: »صرافی های رمزارز مرجع مالی و فین تک 
به  حساب می آیند و در دسترس بودن همیشگی جزء الینفک 
این سیستم ها به شــمار می رود؛ چراکه اســتفاده از VPNهای 
غیرامن می تواند مشــکالت متفاوتی؛ اعم از سرقت دارایی ها، 
دسترسی به  حساب کاربری توسط سارقان و عدم امکان معامله 

را به وجود آورد.«

 عدم دسترسی 
به اینترنت توسط 

همکاران یا کاربران، 
نحوه ارائه سرویس 
به کاربر را مختل 
کرده و کاربران به 

 جای استفاده از چت 
آنالین، تیکت یا ایمیل 
برای ارتباط با شرکت 

بیشتر از تلفن استفاده 
می کنند
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رگوالتوري
R E G U L A T I O N

کریپتوکارنســی را در جهان با غیرمتمرکــز بودن، پویایی 
و خودآمــوزی می شناســند، امــا در ایــران همزمــان بــا 

اســتقبال از کریپتــو، بــازار ســیاه آمــوزش و 
برگــزاری کالس بــرای آن داغ اســت. پیش تر 
راه پرداخــت از ادعاهای آموزشــی و دریافت 
شــهریه به صــورت آنالیــن و در الیوهــای 
اینســتاگرامی گــزارش داده بــود، امــا حــاال 
کسانی پیدا شــده اند که به صورت حضوری 
عالقه مندان را در تهــران، تبریز و ارومیه گرد 
هم می آورنــد و برای هر دوره آموزشــی ۲۵۰۰ 
دالر شهریه اصلی و ۵۰۰ دالر شهریه جانبی 

دریافت می کنند. 
ایــن گــزارش دربــاره چندوچــون دوره هــای 

آموزشــی آذرکوین اســت که تاکنون ۱۱ دوره آموزشــی به 
همین منوال برگزار کرده است.

وعدهسود۵۰درصدیماهیانه
برج تمــاس یــا بــازار موبایــل دریاچــه چیتگر ایــن روزها 
سالن کنفرانس طبقه سوم خود را به برگزاری 
کالس هایی اختصــاص داده که گردانندگان 
آن نــام »آکادمــی ارز دیجیتــال آذرکویــن« 
رویــش گذاشــته اند. بــرج تمــاس در تبلیــغ 
این دوره در صفحه اینســتاگرامش نوشــته: 
»آکادمی ارز دیجیتال آذرکوین در طبقه سوم 
همه نیازهای شما را در حوزه کریپتوکارنسی 

حل می کند.«
پیش از این هــم در صفحات اینســتاگرامی و 
کانال های تلگرامــی تبلیغ و معرفــی دوره های 
آموزش ارز دیجیتال دیــده بودیم، اما برگزاری 
حضوری این کالس ها نسبت به روند کار آنها کنجکاومان 
کرد. آذرکوین با برگزاری دو دوره کالس با عناوین »فیوچرز« 

و »پرایس اکشن« ادعا کرده که تریدکردن را با ضمانت به 
عالقه مندان آموزش می دهد.

با شماره ای که برای هماهنگی این کالس ها منتشر شده، 
به عنوان یک عالقه مند به حضــور در این کالس ها تماس 
گرفتم. فردی که تلفن را پاســخ داد، برگزاری حضوری این 
دوره هــای آموزشــی را مهم ترین وجــه تمایز خود با ســایر 
کالس های موجود در این زمینه معرفی کرد و آن را اثباتی 

بر حقانیت این آموزش ها دانست.
به گفته او این دوازدهمین دوره برگزاری این کالس هاست 
و در شــهرهای تهران، تبریــز و ارومیه ایــن کالس ها برگزار 
می شــود. طبق اطالعاتی کــه آذرکوین می دهــد، این دوره 
مشتمل بر ۱۵ جلسه آموزشی سه ساعته است که شش 
روز یا در واقع شــش جلســه آن به مباحث روان شناســی 
اختصاص دارد تا »بچه هــا از لحاظ ذهنــی و روانی آماده 

ورود به بازار شوند«.

NEWSخبر

پیشکسوت بانک ها
 و بیت کوین

بــی ان وای ملــون به عنــوان قدیمی تریــن 
بانک آمریکا واحدی را ایجــاد کرده که به 
مشــتریان آن اجازه می دهــد بیت کوین و 

اتریوم خریدوفروش کنند.

همکاری گوگل و کوین بیس
در پــی اعــالم گوگل کلــود بــرای 
پذیرفتن رمــزارز در پرداخت هــای مربوط 
بــه شــرکت های وب۳ جهــت اســتفاده 
از ســرویس های ابــری، ارزش ســهام 

کوین بیس در بازار افزایش یافت.

قابل  توجه کاندیداها
یــک شــرکت نظرســنجی حــوزه 
سیاست اعالم کرده تعداد رأی دهندگان 
واجد شرایط آمریکایی که این روزها مالک 
رمزارز هســتند به ۴۴ درصــد کل واجدان 

شرایط رسیده است.

آواالنچ در اوپن سی
کــرده  اعــالم  اوپن ســی 
مارکت پلیس آواالنچ را هم به پلتفرم خود 
اضافه خواهد کرد تــا دارندگان توکن های 
ایــن بالکچیــن نیــز امــکان خریدوفروش 

ان اف تی پیدا کنند.

مرضیه امیری

marzamiri3
@gmail.com

ماجرای آذرکوین 
درباره یک دوره آموزشی سه هزار دالری که وعده سود 50درصدی  در هر 

ماه را داده است

پارلمان اروپا مقررات جامع 
دارایی های رمزارزی را نهایی کرد، 
این مقررات جدید برای صرافی های 
دیجیتال چه الزاماتی ایجاد می کند؟

رگوالتوری اروپا
MiCA با 

 )ECON( کمیتــه امــور اقتصــادی و پولــی پارلمــان اروپــا
مقررات جامــع بازارهــای دارایی های رمــزارزی )MiCA( را 
تأیید کرد. ایــن مقررات در ســال ۲۰۲۴ الزم االجرا خواهد 

شد.
قانون گذاران کمیته امور اقتصــادی و پولی پارلمان اروپا با 
۲8 رأی در برابر یک رأی قرارداد MiCA را تصویب کردند. 
بالفاصله پس از تصویب قرارداد MiCA، مقررات انتقال 

وجوه )TFR( نیز تصویب شد.
مقــررات جامــع بازارهــای دارایی های رمــزارزی یا قــرارداد 
MiCA قوانینــی را دربــاره نظــارت بــر بــازار دارایی هــای 
دیجیتال، حفاظت از مصرف کننده و حفاظت از محیط 
زیســت در برابر دارایی های رمزنگاری شــده ، پیش بینی و 

معرفی کرده است.

 گسترهنظارتهایقانونجدید
کمیته امور اقتصادی و پولی پارلمان اروپا درباره 
این چهارچــوب قانونی جدیــد توافق هــای اولیــه را انجام 
داده اســت. در مذاکرات ایــن کمیته، دربــاره این موضوع 
صحبت شد که MiCA بر همه دارایی های رمزنگاری شده 

که ذیــل قانون خدمــات مالی کنونــی قرار ندارنــد، نظارت 
خواهد کرد. همچنین مشــخص شــد کــه ســازمان اوراق 
بهــادار و بازارهای اروپــا )ESMA( باید دســتورالعمل های 
الزم را بــرای دارایی هــای رمزنگاری شــده ای که ذیــل قانون 

جدید قرار می گیرند، تعیین کند.
ایــن ســازمان توکن هــای غیرقابــل معاوضــه )NFT( را 
طبقه بنــدی خواهــد کــرد. ان اف تی هایــی کــه بــا قیمــت 
ثابت ارائــه خواهد شــد، از جملــه کلکســیون های هنری 
دیجیتــال، لباس هــای بازی هــای دیجیتالــی و بلیت های 
ســینما در چشــم انداز قــرارداد MiCA قــرار نمی گیرنــد. 
اما ان اف تی هایی که کارکردشــان همچون یــک ابزار مالی 

است، در چهارچوب آن قرار می گیرند.

 مدافعاناینقانونچهمیگویند؟
»استفان برگر«، عضو ارشد پارلمان اروپا، در یک 
بیانیه اعــالم کرد کــه MiCA اســتانداردهای جهانی برای 
مقررات مربوط به دارایی های دیجیتــال را تعیین خواهد 
کــرد. بــه گفتــه او MiCA یــک موفقیت بــرای اروپاســت. 
اروپا نخســتین قاره ای اســت که این مقررات را در اختیار 
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کاندیداهای انتخابات میان دوره ای آمریکا روی 17 درصد 
آمریکایی هایی که واجد شرایط هستند و رمزارز دارند تمرکز کرده اند

 یک گروه سیاسی جدید: 
صاحبان رمزارز دارای حق  رأی هستند!

REPORTگزارش

به گفته یک کمیتــه اقدام سیاســی که اخیــراً وارد 
صحنــه انتخاباتــی آمریکا شــده، با نزدیک شــدن 
بــه انتخابــات میــان دوره ای آمریــکا، اصطــالح 
»رأی دهندگان رمــزارزی« در حال تبدیل شــدن به 
یک طبقه قابل  توجه در سپهر سیاسی این کشور 
هســتند. طبقه ای که حــاال بســیاری از کاندیداها 
تالش دارند بــرای جلب نظر آنهــا از درِ کریپتو وارد 
شــوند! GMI  یک گروه متمرکز بر رمزارز اســت که 
با حمایت »آنتونی اسکاراموچی« در ژانویه ۲۰۲۲ 
تشکیل شده اســت. GMI مخفف کلمه عامیانه 
رمزارزی و البته محبوب »Gonna make it« است.
اخیراً یــک نظرســنجی از رأی دهنــدگان و موضع 
آنها در مورد ارزهای دیجیتال توسط یک مؤسسه 
افکارسنجی سیاسی سفارش داده شده که توسط 
 Fabrizio و Global Strategy Group دو شرکت
Lee&Associates انجام شــده است. یافته های 
این نظرســنجی نشــان می دهد که رأی دهندگان 
معمولی ممکــن اســت درســت در زمان برگــزاری 
انتخابات میان دوره ای امســال آمریکا به مسائل 
مربوط به سیاست گذاری ارزهای دیجیتال توجه 
کنند و نظرات کاندیداها در این زمینه برایشان مهم 
شــود. حاال در ادبیات سیاســی آمریــکا اصطالح 
»رأی دهندگان رمزارزی« به کسانی گفته می شود 
کــه امــکان رأی دادن دارنــد و مالــک دارایی هــای 
دیجیتال هم هســتند یا در نظر دارند دارایی های 
دیجیتالی داشته باشند. آمار نشــان می دهد ۴۴ 
درصد از رأی دهندگان در سراسر ایاالت متحده در 
این دسته قرار می گیرند. بر اساس این نظرسنجی، 
زیرمجموعه ای از ۱7 درصد از رأی دهندگان در حال 

حاضر دارای رمزارز هستند.
مجریان این نظرســنجی در گزارشــی که منتشــر 
کرده انــد، نوشــته اند: »این هســته ۱7درصدی که 
همین حاال صاحب ارزهای دیجیتال هستند، یک 
گروه بسیار رقابتی از رأی دهندگان خواهند بود که 
هم دموکرات ها و هم جمهوری خواهان در انتخابات 
اخیر به آنها چشــم دوخته اند.« این گــروه اکثراً از 
مردان جوان تشکیل شده و ۵8 درصد آن را مردان 
زیر ۵۵ سال تشکیل می دهد. طبق این نظرسنجی، 
یک ســوم رأی دهندگانی که به نوعی با رمزارزها در 

ارتباط اند، رنگین پوست هستند. پراکندگی حزبی 
آنها هم به گونه ای است که هر دو حزب می توانند 

برای جلب آرای آنها تالش خود را بکنند.
همین حــاال هم هــر دو حــزب سیاســی آمریکا در 
حــال نبــرد بــرای برقــراری ارتبــاط بــا مــردان جوان 
سیاه پوست و اســپانیایی تبار هستند؛ گروه هایی 
که در چند دوره گذشته نشان داده اند که نسبت 
به اولویت های حزبــی خود کمتر تعصــب دارند و 
دیدگاه ها و برنامه های کاندیداها را بیشتر زیر نظر 
خواهند داشت. »بابی کپل«، مشــاور ارشد گروه

GMI  گفته اســت: »این گروه دارای عالیق ویژه ای 
نسبت به موضوع و بازار رمزارز هستند و ارتباط با 
آنها در مورد مسائل رمزارزی می تواند پشتیبانی 
کافی برای برنده شــدن در برخی از این رقابت های 

سخت سیاسی را ایجاد کند.«
در ایــن گــزارش آمــده اســت: »در حــال حاضر ۱8 
درصــد از افــراد دارای گرایــش به حــزب دموکرات، 
صاحب ارزهای دیجیتال هستند، در حالی که ۱۶ 
درصد از مستقل ها و ۱۶ درصد از جمهوری خواهان 
رمزارز خریده اند.« رهبــران GMI بر رأی دهندگان 
رمــزارزی کــه در مــاه نوامبــر بــه ایــن جمــع اضافه 
خواهند شــد، تمرکز کرده انــد. »مایــکل کارکیز«، 
مدیرعامــل GMI در ایــن خصــوص گفته اســت: 
»رأی دهنــدگان کریپتویی با ســهم ۱7 درصدی به 
اندازه ای بزرگ هستند که بتوانند رقابت نزدیکی را 
در حوزه های مختلف انتخابات میان دوره ای ایجاد 
کنند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۰، بایدن، ترامپ 
را در پنسیلوانیا با هشــت هزار رأی شکست داد. 
حاال ما انتظــار داریم بیــش از 8۳۰ هزار شــهروند 
ایالت پنســیلوانیا که دارای رمزارز هستند، در ماه 
نوامبر به پای صندوق های رأی بروند!« حامی دیگر 
GMI اف تی ایکس است که توسط میلیاردری چون 
»سام بنکمن فرید« اداره می شود که قول داده بود 
تا قبل از سال ۲۰۲۴ یک میلیارد دالر یا بیشتر به 
اهداف سیاسی داخل آمریکا کمک کند. در کنار 
این چهره، چند سرمایه گذار دیگر دنیای رمزارزها 
هم با این گروه همکاری می کنند تا اهمیت توجه 
به رمزارزها و دارنــدگان آن را که حــق رأی دارند، در 
انتخابات آتی آمریکا بیش از پیش برجسته کنند.

او در مورد شهریه کالس ها عنوان کرد: »هزینه شرکت در 
این دوره کالس های ما ۲۵۰۰ دالر است و ۵۰۰ دالر هم افراد 
باید برای هزینه های جانبی پرداخت کنند. بعد از گذراندن 
دوره کالس ها، افراد تا دو ماه با پشتیبان ترید می کنند و اگر 
با رعایت اســتراتژی ما پیش بروند و باالی ۵۰ درصد ســود 
ماهانه کسب کنند، شهریه کالس به آنها بازمی گردد، اما 
اگر نتوانند این مقدار سود را کسب کنند، ما هیچ تعهدی 
به آنها نداریم. ما احراز هویت در صرافی بایننس را هم برای 

دانش آمــوزان انجــام می دهیم 
و در واقــع ۵۰۰ دالر دریافتــی 
هزینه هــای جانبــی مربــوط بــه 
همین احراز هویت است.«  به 
گفته او کالس ها بیــن ۳۵ تا ۵۰ 
نفره است و برای دوره جدید که 
۲8 مهر در تهران آغاز می شود، 
تاکنون ۴۵ نفر ثبت نام کرده اند. 
کالس های شهر تبریز و ارومیه 

نیز ۳۵نفره است.
جالب اســت که در سال ۱۳99 
آذرکویــن همیــن دوره کالس را 
با شــهریه پنج میلیــون  تومانی 

برای تدریس خصوصی برگزار می کرده، اما حاال دو ســال 
بعد به شــهریه ســه هزار دالری بــرای کالس هــای ۵۰ نفره 

رسیده است.

مهمتریــنســابقهاجراییمدیــرآذرکوین؛
بازیکنتیمنوجوانانوالیبال

نماینده آذرکوین در پاســخ به ســؤال ما که آیــا ثبت مجوز 
شــرکتی داشــته اید، می گویــد: »بلــه معلــوم اســت کــه 
مجوز داریم و شــرکت مان را ثبــت کرده ایــم، وگرنه چطور 

کالس های حضوری برگزار می کنیم.«
هرچند آذرکوین چنین ادعایی دارد، اما جست وجوی راه 
پرداخت در روزنامه آگهی های رسمی نشان می دهد هیچ 
شرکتی به نام آذرکوین ثبت رسمی نشده است، اما با نام 

مدیر آذرکوین به یک شرکت دیگر می  رسیم.
مدیریــت آذرکوین با فردی به نام یاشــار طاعی حق اســت 
که خود آذرکویــن او را به عنــوان »دکتر طاعی حق، اســتاد 
آکادمــی آذرکویــن« معرفــی می کنــد. طاعی حق در ســال 

۱۳8۴ بازیکن تیم ملــی والیبال نوجوانان بــوده و آذرکوین 
در سایت خود در معرفی او نوشته است:»بازیکن اسبق 

تیم ملی والیبال، استاد ارز دیجیتال«.
در جست وجوهای سوابق یاشار طاعی حق به هیچ سابقه 
تحصیلی و اجرایی نمی  رســیم، جز اینکــه طبق اطالعات 
ثبت شده در روزنامه کثیراالنتشار آگهی های رسمی یک 
شــرکت به نام او گزارش شــده اســت. طاعی حق »شرکت 
توسعه مهام پردازش آذر ویرا« را در سال ۱۳99 در سمنان 
راه اندازی کرده و امسال آن را به 
ارومیــه منتقل کرده اســت. ما 
اطالعــات دیگــری در خصوص 
ایــن شــرکت از جملــه مجوزها 
و ســایت رســمی شــرکت پیــدا 

نکردیم.
بــه نظــر می  رســد هــر چقــدر 
عالقــه و جذابیــت در حــوزه 
کریپتوکارنســی بــرای ایرانی ها 
بیشتر می شود، پای افراد بازار 
گرم کن هم بیشــتر باز می شود 
و قدمــی جلوتــر می آینــد. بــه 
همیــن دلیل هم هر روز شــاهد 
شــیوه های جدیــدی تحــت عنــوان آمــوزش در ایــن حوزه 
هستیم. اما توصیه کارشناسان و فعاالن حوزه رمزارز این 
اســت که هر جا بــرای آموزش نام شــهریه شــنیدید، برای 
شــما باید اولیــن ســیگنال کالهبــرداری باشــد. در همین 
زمینه بهتر اســت به جــای مرعوب تبلیغات و ژســت های 
تخصص نمای افراد سودجو شــدن، به سمت خودآموزی 
رفته که هــم منابع آن رایگان موجود اســت و هــم به وقت 
و هزینــه کمتــری نیــاز دارد. بهتریــن راه آمــوزش در حوزه 
پدیده های جدید این دنیا مطالعه مســتمر و دنبال کردن 
محتواهــای موجــود در یوتیوب و آپــارات و توییتر اســت و 
اتفاقاً عمدتاً کســانی که این روزهــا با راه انــدازی دوره های 
آموزشــی به دنبــال جــذب دانش آمــوز هســتند، منبــع 
اطالعات  شان همین محتوای موجود در یوتیوب و توییتر 
است. پس به جای دورزدن و گرفتن اطالعات از واسطه ها 
می توان به طور مستقیم و دســت اول به منابع دسترسی 
داشت و شــرایط ارتزاق سوداگران کاســب کار را نیز فراهم 

نکرد.

 بهترین راه آموزش 
در حوزه پدیده های 

جدید این دنیا مطالعه 
مستمر و دنبال کردن 
محتواهای موجود در 
یوتیوب و آپارات و 

توییتر است

خواهد داشت.
 MiCA برگــر گفتــه اســت: »بــازار بــه واســطه قــرارداد
هماهنگ خواهد شــد؛ برای عرضه کنندگان دارایی های 
رمزنگاری شــده یــک ضمانــت و قطعیت حقوقــی فراهم 
خواهد شــد، برای کســانی که در این حوزه خدمات ارائه 
می دهند، وجود یک زمین بازی برابر تضمین خواهد شد 
و استانداردهای باالیی برای محافظت از مشتریان وجود 

خواهد داشت.«
مراحل بعدی برای این توافق نامــه عبارت اند از: دریافت 
تأییدیه از کمیته امور اقتصادی و پولی، رأی گیری عمومی 

و تأیید شورای اروپا پیش از اجرا.
پس از رأی گیری برای MiCA، قانون گذاران اتحادیه اروپا 
دربــاره مقــررات انتقــال وجوه بــه توافــق موقتــی در مورد 
ردیابــی تراکنش هــای مشــکوک یــا مســدود کــردن آنها 

رسیدند.
»ارنست اورتاســون«، گزارشــگر کمیته امور اقتصادی و 
پولی گفت که به واسطه این مقررات می توان دارایی های 
رمزنگاری را کامالً ردیابی کرد و از پول شویی و فعالیت های 
کالهبردارانــه جلوگیری بــه عمــل آورد. به گفتــه وی این 

قرارداد از جاه طلبانه ترین قوانین برای انتقال دارایی های 
رمزنگاری در جهان اســت و این امیدواری وجود دارد که 
حوزه های قضایی دیگــر هم از ایــن رویکــرد جاه طلبانه و 

دقیقی که امروز درباره اش توافق شده، پیروی کنند.

 فشاربیشتربرصرافیهایرمزارزی؟
انتقــال  از مقــررات  ایــن، همــه  بــا وجــود 
وجــوه رضایــت کامــل ندارنــد. در مــاه مــارس، »برایــان 
آرمسترانگ«، مدیرعامل کوین بیس، در توییتی گفت که 
این الیحه صرافی ها را ملزم می کند که همه تراکنش های 
ارز دیجیتال بــه ارزش بیــش از ۱۰۰۰ یــورو را بــه مقامات 
گــزارش بدهنــد؛ حتــی اگــر نشــانه ای از فعالیت هــای 

مشکوک وجود نداشته باشد.
آرمسترانگ نوشت: »این کار موجب می شود که اتحادیه 
اروپا نتواند رهبری جهان در قوانین و سیاست های مربوط 
به حریــم خصوصی را حفــظ کند. ایــن قانــون دارندگان 
رمزارز را به شــکل نامتناســبی مجــازات می کند و حقوق 
فردی شان را به شــکل نگران کننده ای از بین می برد. این 

سیاست خوبی نیست.«




