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بازار رمزارزها یک بازار نوظهور و پرریسک است؛ بازاری که هنوز بسیاری از 
پروژه ها و شرکت های فعال در آن در دسته ایده ها یا برنامه های استارتاپی 

متکی بر اصل عدم قطعیت جای می گیرند. از طرف دیگر در کنار 
کسب وکارهای واقعی که هنوز مشخص نیست چقدر ماندگار هستند و 

بقا خواهند داشت، بسیاری پروژه ها و توکن های بدون پشتوانه هم در فضای 
مجازی و اینترنت با تبلیغات گسترده تالش دارند سرمایه های کاربران را به 

سمت خود جذب کنند. 
از این رو فعالیت در این فضا با ریسک زیادی همراه است. اگر دانش کافی در 

حوزه سرمایه گذاری ندارید و با رمزارزها به درستی آشنا نیستید، توصیه می کنیم 
به  هیچ وجه وارد این فضا نشوید. مطالب ماهنامه »رمزارز« تالشی است 

جهت تقویت اکوسیستم کسب وکارهای بالکچینی و رمزارزی ایران و به 
 هیچ وجه جنبه توصیه مالی یا سرمایه گذاری ندارد.

شفاف سازی و

 هشدار 
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ســــــال دوم
دی مــــــــــــــاه
۱ ۴ ۰ ۱

فصل جدیدی برای رسانه رمزارز که 
از زیرمجموعه هــای گروه رســانه ای 
راه کار است، شروع شده. بعد از 4۰ 
شــماره منظــم بــا شــکل و شــمایل 
ضمیمــه  به  عنــوان  کــه  هفتگــی 
حــاال  شــد،  منتشــر  »کارنــگ« 
»رمــزارز« کــه شــاید بتــوان آن را اولین رســانه رســمی این 
صنعت و بازار نامید، به  شــکل مجلــه ای و با دوره انتشــار 
متفاوتی منتشر شــده اســت. پیش تر و در شــماره چهلم 
گفته بــودم که تــاش داریــم از این به بعــد در هــر فصل از 
سال، حداقل یک شــماره انگلیســی هم با رویکرد معرفی 
اکوسیســتم باکچین و رمزارز ایران به کشــورهای منطقه 
منتشر کنیم. انتشار یک رسانه هدفمند و رسمی در یک 
فضــای نوآورانه و پیچیــده کــه تنظیم گری آن هنوز مســیر 
زیادی برای پیمودن دارد؛ کاری دوچندان سخت است. اما 
تاش کرده ایم در روزهایی که کلیت اقتصاد نوآوری کشور 
بــا تردیدهــا و موانــع زیــادی همــراه شــده و بــازار رمــزارز و 
کســب وکارهای مرتبط آن هم اوضاع مناسبی ندارند، این 
راه را پیوسته ادامه دهیم. معتقدیم مهم ترین ویژگی یک 
رسانه تأثیرگذار، استمرار و پیوســتگی از یک سو و در نظر 
داشتن کسب وکارهای داخلی  حوزه خودش از سوی دیگر 

است.
یــک ســال پیــش کــه بــه یکبــاره بــازار رمزارزهــا بــا جهش 
خیره کننــده ای همــراه شــد، رســانه های غیررســمی و 
شبه رســانه های مختلفی بــه  یکبــاره مانند قــارچ روییدند 
و بســیاری از رســانه های اقتصاد ســنتی هم تــاش کردند 
به این حــوزه روی خوش نشــان دهنــد. اگرچه بیشــتر این 
توجــه معطوف بــه قیمت هــا و چارت هــا بود و کمتر کســی 
کسب وکارهای وطنی را می دید و از اهمیت آنها و مشکات 
و چالش هایشان می گفت، اما اشتیاق رسانه ای به این فضا 
زیاد شد. اما این روزها که همه چیز؛ از وضعیت اقتصادی-
اجتماعی گرفته تــا چارت ها و نمودارهای این بازار، نشــان 
از رکــود و نــزول دارند، کمتــر خبر و نشــانی از رســانه ها در 

این فضا دیده می شــود. ما در »رمــزارز« و مجموعه راه کار 
تاش کرده ایم بــدون تحت تأثیر قرار گرفتــن از این موج ها 
و با یک راهبرد مشــخص، کار حرفه ای و رســمی رسانه ای 
خــود را دنبــال کنیــم؛ راهبــردی کــه اصــل و اســاس آن بــر 
اهمیت کســب وکارهای داخلی بنا شــده است. معتقدیم 
در پیچیده تریــن حوزه هــای اقتصــادی و نــوآوری و فناوری 
اگر نتوانیم یک اکوسیستم کســب وکاری در داخل کشور 
داشته باشیم، تبدیل می شویم به مشتاقان و عاقه مندان 
به یک بــازار یــا محصــوالت و خدماتــی که حتــی حضور و 
بودن مصرف کننده ایرانی یا عاقه مند ایرانی چندان برای 
صاحبــان و کارآفرینان آنهــا اهمیتی نــدارد. راهبــرد ما در 
رسانه رمزارز این بوده که کمک کنیم اکوسیستم رمزارزی 
و باکچینی کشور با محور کسب وکارها و نه صرفاً مفاهیم 
نظری و فناورانه وارداتی شــکل بگیرد و رشد کند و موانع و 
چالش هایش را برطرف کند؛ چالش هایی از جمله در بحث 

تنظیم گری که هنوز گریبان این فضا را رها نکرده است.
رمــزارز نیــز در شــکل و شــمایل جدیــدش تــاش دارد 
ادامه دهنــده ایــن راهبــرد باشــد؛ راهبــردی که ایــن روزها 
آدم هــا و کســب وکارهای زیــادی بــا آن همــراه شــده اند و 
تجربه 4۰ شماره گذشته این رسانه نشان می دهد ایجاد 
هم صدایی و منافع مشترک در یک اکوسیستم نوپا جز با 
حداکثری کردن منافع ذی نفعــان مختلف آن و ارجحیت 
این منافع بر منفعت هــای انفرادی کســب وکارها ممکن 
نیســت. تجربه ای به زعم خودمان نســبتاً موفــق که وارد 
یک فاز جدیــد شــده و کم کم بــا بلوغ نســبی »رمــزارز« و 
همراهــی بیشــتر برخــی کســب وکارهای رشــدیافته ایــن 
بازار، می توان انتظار دســتاوردهای بزرگ تــری از این گونه 

تاش ها داشت. 
امیــد داریم که در ایــن دوره جدیــد هم بتوانیم بــا حمایت 
کنشگران و فعاالن و کسب وکارهای مختلف حوزه رمزارز، 
باکچین و دارایی دیجیتال ایران، فعالیت های رســانه ای، 
آموزشی، گفتمان ســازی و فرهنگ ســازی متناسب با نیاز 

این حوزه را بیش از پیش توسعه دهیم و به پیش ببریم 

رضا جمیلی

سردبیر

کم کم می توان از اکوسیستم 
رمزارز ایران گفت و شنید...

سرمقاله
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در حالی کــه وارد دی ماه می شــویم، 
حــدود یــک ســال اســت کــه بــازار 
بــه  خوشــی  روی  رمزارزهــا 
ســرمایه گذاران نشــان نــداده و 
روزبه روز با شــدت بیشــتری ریزش 
می کند. در ایــن شــرایط معموالً در 
حاشــیه بــازار رمزارزهــا اتفاقاتــی رخ می دهد کــه می تواند 

مثبت یا منفی باشد. 
به طــرز مشــکوکی دیــده  و تجربــه کرده ایــم که همزمــان با 
تحوالت منفی در زمــان ریزش بازار، خــروج پول و همزمان 
با تحــوالت مثبت در زمــان صعود بــازار، ورود پول بــه بازار 
رخ می دهــد، ولی آیــا این اخبار اتفاقی اســت؟ چــرا تحول 
منفی در زمان صعــود بــازار رخ نمی دهد؟ یا شــاید هم رخ 
می دهد، ولی آنچنان تأثیری در بــازار نمی گذارد؟ واقعیت 
این اســت کــه تحــوالت مهــم اســت، ولــی در زمانــی مهم 
اســت که در راســتای حرکت بازار باشــد. یک مثــال از این 
مــورد خبــر راه انــدازی صنــدوق ســرمایه گذاری بیت کوین 
بود. یادتان هســت که این خبــر مانند بمب منفجر شــد؟ 
این خبر بســیار مثبت بود، ولی در زمانی منتشــر شــد که 
بیت کوین در سقف قیمتی خود بود و حجمی برای صعود 
بیشتر نداشــت )به قول تریدرها واگرایی داشت( و ریزش 

شروع شد. 
مثال دیگــر را از صرافــی غیرمتمرکــزی می زنیم که بســیار 
ســروصدا کــرد؛ خبــر تعطیلــی صرافــی اف تی ایکــس کــه 
همین ســه ماه پیش و به موازات حرکت بازار منتشــر شد 
و باعث ریزش آن شــد. اخبــار و تحــوالت ماننــد کاتالیزور 
عمل می کنند و در سرعت بخشیدن به حرکت بازار بسیار 
تأثیرگذارند. از صرافی متمرکز اف تی ایکس گفتیم. یادتان 
هســت بایننس چقدر آن را پشــتیبانی می کرد؟ یــا اینکه 
خــود اف تی ایکــس چه خدمــات خوبــی در زمینــه فیوچرز 
و تریدینــگ ارائــه مــی داد؟ حتــی فعاالنــی کــه بایننــس را 
یک بی رقیب بی همتا می دانســتند، کم کم داشــتند سایه 
ســنگین اف تی ایکس را روی بایننس احساس می کردند. 
ســم بنکمن فرید کــه آن زمــان ثروتمندترین فرد ۲۹ســاله 
جهان بود، به عنوان مالک این صرافی گاز را پرکرده بود و با 
توکن جذاب خودش یعنی FTT دنده می داد و کاربر جذب 

می کرد! آن قدر اوضاع این صرافی خوب به نظر می رســید 
که وقتی اعام ورشکســتگی کــرد، همه حیــرت زده بودند. 
خبر کوتاه بود؛ صرافی اف تی ایکس سقوط کرد. جریانی که 
با سقوط و نابودی توکن لونا شروع شده بود، گویا با صرافی 
اف تی ایکس تکمیل شــده بود. البته کم لطفی است که در 
این تنش بــزرگ نامی از بایننس نبریــم؛ چراکه بزرگ ترین 
بازیگر حال حاضــر رمزارزها نقش بســیار پررنگــی در این 
افتضاح داشــت! از توافقــات اولیه با صرافــی اف تی ایکس 
و خرید مقــدار قابل توجهی FTT و فــروش یکباره توکن ها 
در زمــان کوتــاه و توافــق خریــد و تأمیــن نقدینگــی بــرای 
اف تی ایکس و خــروج ناگهانی از توافق پس از 48 ســاعت 
و توییت CZ و مقایســه لونــا وFTT . همه اینها آتشــی بود 
که بایننس آن را شعله ور کرد. چرا؟ چون یک بازیگر بزرگ 
تصمیم گرفته احساسات ناخوشایند بر بازار حاکم باشد؛ 

به همین سادگی!
همیشــه در صحبت با دوستانم از ریســک های بزرگ این 
بازار صحبت کرده ام؛ از نگه نداشــتن مبلغ سرمایه گذاری 
در صرافــی بگیر تــا کنترل هیجــان در خرید و غرق نشــدن 
در اخبار و... . بازار رمزارزها بازاری پرریســک نیســت، اما 
در حال حاضــر که صحبــت می کنیــم بازاری وحشــتناک 
برای تازه واردان اســت. متأسفم که در ســال ۲۰۲۲ به جای 
اینکه از ظرفیت های این بازار و فنــاوری صحبت کنیم، در 
حال صحبت از ریسک و خطر هستیم. یادمان هست که 
همین چند وقت پیــش بود که بــا ظهور دیفــای و ان اف تی 
چه افق های روشــنی را تصــور می کردیم، ولی امــروز گاهی 
تــاش می کنم که برخــی افــراد را از ورود به بــازار منع کنم. 
چه بخواهیــم، چه نخواهیم، حرف آخر بر ســر پول اســت 
و حقیقــت تلخ این اســت که پــول و قــدرت بر خــاف ایده 

ساتوشی بزرگ هنوز متمرکز است.  
در آخــر و در پس این همــه ترس و ریســک و خطر، امیدی 
هست که شما را در این بازار زنده نگه خواهد داشت؛ من 
شــما را از این بازار منع نمی کنم، بلکه به تحقیق و بررسی 
و ریزبینی و اعتماد نکردن به همراه ترس تشــویق می کنم؛ 
چراکه همان طور که بزرگان سرمایه گذاری می گویند، شما 
در ترس مطلق بازار است که می توانید بهترین خریدهای 

عمرتان را داشته باشید 

حسین منتظر

مدیرفروش 
هلدینگ 
نیک اندیش

رمزگشایی از اخبار و اتفاقات 
اخیر بازار رمزارزها

یادداشت
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آینده
رمزارز و بالکچین وعده دگرگون کردن جهان آینده ما را داده اند. اگرچه اتفاقات و شکست های سال 2022 تا حد زیادی 
سرعت بسیاری از پیش بینی ها و تحوالت و حتی انقالب های وعده  داده شده را خواهد گرفت، اما به نظر می رسد طبیعی تر 

شدن این روند تصویر روشن تری از واقعیت پیش  روی ما و آینده ای که در حال آمدن است، به ما بدهد.
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در اجاس دارایی های دیجیتال لندن 
که اخیرا برگزار شد، سالن طبقه باال 
در تمــام روز شــلوغ بود. چــون همه 
کســانی را ماقــات کردنــد کــه از 
آخریــن کنفرانــس رمــزارز آنهــا را 
ندیده بودند. این مثل معروف است که اگر شما کسی را در 
ســه کنفرانــس رمــزارز متوالــی ببینیــد، تقریبــاً بهتریــن 
دوســتان هم هســتید. البته ایــن گفت وگو های دوســتان 
کریپتویی جایی ثبت نمی شوند. اما من اینجا می خواهم 
بعضــی از چیزهایــی را کــه در روز اول اجــاس دارایی های 

دیجیتال لندن شنیدم، بنویسم.

این کنفرانس با بحث درباره  کنگره بعدی 
آمریکا و تصویب 
قانون رمزارزها

درهم تنیــده  موضوعــات 
مقــررات رمــزارز و پذیــرش 
نهــادی کریپتــو آغــاز شــد. 
»دیوید مرسر«، مدیرعامل 
 ،)LMAX( »گروه »ال مکس
در گزارش خود درباره سفر 

به واشنگتن گفت که به نظر او فقط 1۰ درصد احتمال دارد که در سال جاری قانون رمزارز در 
ایاالت متحده آمریکا تصویب شــود، اما در کنگره بعــدی قانون گذاری امر 

اجتناب ناپذیری اســت.  مرســر ابراز امیــدواری کرد کــه این قانون 
منطقی و فکورانه باشــد و گفت: »آ نها می دانند که ما اینجا 

هســتیم تــا بمانیــم.« همچنیــن اشــاره کــرد کــه آنهــا 
)قانون گــذاران( از مخاطــرات آگاه هســتند و گفــت: 
»مخاطرات را رفع کنید، وگرنه رمزارز برای همیشه از 
بین خواهد رفت.« مرسر همچنین امیدوار است که 
تابستان رمزارز )اصطاحی 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.«
در پنل بعدی کارشناسان  پول نقد و آینده 

گوشــزدهایی کردند. »بال بازار رمزارز
حافــظ« از مؤسســه »مایکــرو 

هایو« )Macro Hive( در پاسخ به این 
ســؤال کــه »در حــال حاضــر کــدام دارایی ریســکی 

کمترین قیمت را دارد؟« پاسخ داد: »همه رمزارزها...« و بعد 
اشاره کرد که شوخی می کند. 

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!

وقتی در یک بانک ســرمایه گذاری یک معامله گر یا تریدر باشــید، بهتریــن اتفاقی که می تواند برایتــان بیفتد، مالقات 
با همکاران قبلی تان اســت. برای ســال ها یا حتی دهه هــا دور  هم جمع می شــوید، در کنار هم غــذا می خورید، همان 
قصه ها و روایت های قبلی را از نو تکرار می کنید و هر بار هم به همان انــدازه به آنها می خندید. هیچ یک از این قصه ها 
درباره پول نیستند، حتی درباره معامله هم نیستند. موضوع آنها همواره مردم است. در معامالت دعواهای زیادی پیش 
می آید )دســت 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 ما کنفرانس هایی داریم که حال و هوای مشابه دارند. در این 
کنفرانس ها قرار نیست افراد ده ها سال دور هم جمع شوند و درباره تعداد الیک های توییتر فالن شخص یا قراردادهای 
هوشمند صحبت کنند. به جایش آنها درباره افرادی که مالقات کرده اند، صحبت می کنند. در کنفرانس های رمزارز هم 

ً با مردم مالقات می کنید. شما اکثرا

رمزارز مانند یک 
انقالب صنعتی 
می تواند سبک 
زندگی ما را 
دگرگون کند

کریپتو
پیش بینی هایی 

درباره آینده
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پاســخ واقعی او پــول نقد بــود. بــه گفتــه او بحــران کنونی 
بریتانیا تا حــدی ناشــی از کمبود نقدینگــی صندوق های 
بازنشستگی است. وی گفت: »مردم ارزش پول نقد را به 

اندازه کافی نمی دانند.« 
البته او پیش بینی می کند که پول نقد در حال ارزشمندتر 
شدن اســت. دیدگاه او قباً این بود که سرمایه فدرال رزرو 
هفت درصد و شاید هم بیشــتر رشد خواهد کرد. او هنوز 

به این دیدگاه خود پایبند است.
»پاتریــک پرت گریــن«، مدیرعامــل »پی پی جــی ماکرو«، 
نیــز در همین راســتا گفــت کــه عرضه پــول به ســرعت در 
حال کاهش اســت. او گفت که قیمت دارایی ها حدود 5۰ 
تریلیــون دالر کاهــش یافته و اثــرات بلندمدت ایــن ماجرا 
هنوز کاماً خودش را نشــان نداده اســت. به گمان او دالر 
آمریکا احتمــاالً صعــود خواهد کــرد و به اوجــش نزدیک 

خواهد شــد. او مثالی زد: »یک ســاندویچ خیار آماده در لندن 3.5 پوند و در آمریکا 11 دالر 
اســت.« او ادامه داد: »این ارقام نیازمند واقعیت ســنجی اســت، اما من شــخصاً می توانم 
بگویم که رستوران رفتن در لندن خیلی ارزان تر از رســتوران رفتن در کارولینای شمالی است 

و این عجیب است.«
پرت گرین می گوید که ســال آینــده تلخ خواهد بــود، اما بــازار در بلندمدت صعودی اســت؛ 
دلیلش هم این است که مردم معموالً این موضوع را دست کم می گیرند که جهان به سرعت 
با شــرایط ســازگار می شــود. حافظ با این پیش بینی موافق اســت. به نظر او هم این بازار در 
کوتاه مدت نزولی است، اما طی 5 الی 1۰ سال آینده جای امیدواری و خوش بینی وجود دارد؛ 
زیرا او انتظار دارد که چرخه جدیدی از دستاوردهای فناورانه به وجود آید که بازدهی خوبی 

داشته باشد.
پنل دیگری درباره مقررات و نظارت در کنفرانس »دس« لندن  هدایت کردن 

عدم قطعیت در 
مقررات گذاری

برگزار شد و در آن این سؤال مطرح شد که آیا عدم قطعیت در 
مقررات گذاری مانعی در برابر پذیرش رمزارز اســت؟ اعضای 
میزگرد به روشی دیپلماتیک به این سؤال پاسخ مثبت دادند. 
»جونو ایوانــز« از مدیران پــروژه »ولیــر« )Vellir( به این نکته 
اشاره کرد که سیاست گذاری نظارتی در ایاالت متحد آمریکا 
بر اساس اصل تحمیل انجام می شود و این مطلوب نیست. 
در مقابل او رویکرد بریتانیا را بیشــتر تأیید می کند که ابتدا سیاســت گذاری و قانون گذاری 

انجام و سپس برای اجرای آن اقدام می شود.
در این پنل یک قانون گذار اهل بریتانیا حضور داشت؛ »لیزا کامرون« دیدگاه ایوانز را درباره 
ضرورت داشتن رویکردی عمل گرایانه به مقررات رمزارز تأیید کرد. او همچنین گفت که رمزارز 
مانند یک انقاب صنعتی دیگر است و می تواند سبک زندگی ما را دگرگون کند. در همین 
راستا، »ایان تیلور« از کریپتو یوکی )CryptoUK( گفت که رمزارز باید یک نمونه پیشرو برای 

فناوری باشد تا قانون گذاران به آن جذب شوند. 

در پنل بعدی شاهد آینده نگری های بیشتری بودیم. »مکس  بازار گاوی در برابر 
بازار خرسی؛ 12 
ماه آینده 

بونــن« از B۲C۲ ایــن موضــوع را مطــرح کــرد که درآمــد ثابت 
می تواند کاتالیزوری برای روند صعودی بعدی باشد. به نظر او 
وقتی از امور مالی سنتی )TradFi( چیز جدیدی به بازار رمزارز 

منتقل شود، راه برای خروج از بازار خرسی گشوده می شود.
»ژان ماری موگنتی« از »کوین شیرز« گفت که ورود دارایی های 
دنیای واقعی به بازار ارز دیجیتال و فراهم کردن وثیقه می تواند 
دور بعدی بازار را تســریع کند. او گفت که از بازار نزولی رضایت دارد و کوین شیرز هم اکنون 
در حال انجام معاماتی عالی اســت. او حتی از نرخ بهــره باالتر در بازار رمــزارز نیز رضایت 
دارد؛ زیرا نرخ های باالتر یعنی سرمایه گذاران خواســتار نرخ بازده داخلی بیشتری هستند 
و این خود به تأمین مالی پروژه های بلندمدت و پایدار کمک می کند که به نفع همه ارزهای 

دیجیتال است.
»شــیمون الزاروف« از »اوکی اکــس« )OKX( دیــدگاه متعارف تــری ارائــه داد. او انتظار دارد 
که بازار صعودی بعدی با توجــه به تصمیمات فدرال رزرو آغاز شــود؛ صرفاً بــه این دلیل که 
نقطه اتکای بازار باید زودتر از دارایی های موزون بر حســب ریسک )RWAs( اتفاق بیفتد و 
پروژه های جدید ارز دیجیتال در این زمینه تأثیرگذار هستند. در مقابل، »ریچارد مویرهد« 
از شرکت فابریک ونچرز وجود بازار نزولی را اساساً زیر سؤال برد، زیرا به اعتقاد او این روزها 
توســعه دهندگان در شــرح مثبت بودن این بازار زیاد می گویند. او گفت که بقیــه ما باید به 
نقطه ای برســیم که دیگر در مورد جایگاه مان در این بازار صحبت نکنیــم، بلکه درباره امور 
هیجان انگیزتری مثل دارایی های موزون بر حســب ریســک، هویت  و کاربردهای دیگر این 

بازار صحبت کنیم 
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بحث بر سر صعودی یا نزولی بودن بازار رمزارز در سال ۲۰۲3 داغ است. 
»دیوید فاوشیر« از »نیکل دیجیتال« تأکید دارد رمزارز یک طبقه دارایی 
»متقاطع« )transverse( اســت )نه سهام اســت، نه کاال(، یعنی یک 
دارایی آزمایشی است که هزاران کاربرد بالقوه دارد که در مجموع فعالیت 
را متناســب با محیط اطرافش هماهنگ می کند. به نظر او کســانی که 
معتقد به دوام بازار نزولی هســتند، بیش از اندازه بر خود دارایی تمرکز دارند و به آن  چیزی که 

فناوری تسهیل می کند، بی توجه هستند.
او خاطرنشان کرد که این چهارمین بازار نزولی است که وی تجربه می کند. چیزی که او آموخته 
این است؛ اگر افراد پرســروصدا را نادیده بگیرید، روایت ثابت بوده است. همچنان که زندگی 
ما بیشتر و بیشتر به فضای آناین پیوند می خورد، برخورداربودن از یک الیه سکونت جهانی 
که حاکمیتش از آنِ خودش باشد، دولت در آن مداخله نکند و از منظر جهانی بی طرف باشد؛ 

روزبه روز اهمیت بیشتری می یابد.

اما »مایــکل هــال« از نیکل  مرز بعدیِ تجارت 
و مدیریت 
ریسک

دیجیتال پیش بینی می کند 
که در 1۰ الی ۲۰ ســال آینده 
همه یک شــرکت رمزنگاری 
خواهند داشت. یعنی در ۲۰ 
ســال آینــده رمــزارز آن قــدر 
بدیهی می شود که کسی به 
آن اشــاره نمی کنــد و هیــچ شــرکتی هــم خــودش را دات کام 

خطاب نمی کند.

بازار صعودی یا نزولی؟ 
سال آینده تلخ خواهد بود، اما بازار در بلندمدت صعودی است؛ دلیلش هم این است که مردم معموالً این موضوع 

را دست کم می گیرند که جهان به سرعت با شرایط سازگار می شود. بازار در کوتاه مدت نزولی است، اما طی 5 الی 
10 سال آینده جای امیدواری و خوش بینی وجود دارد؛ زیرا  چرخه جدیدی از دستاوردهای فناورانه به وجود خواهد آمد
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»اســتفانی کولشــوف«، مشــاور دیفــای بــاور دارد دیفــای یک  بحث بر سر آینده 
دیفای و اهمیت 
آن در اکوسیستم 
کریپتو

سیســتم مالی و در واقع یک کاالی عمومی است. او می گوید: 
»دیفــای می توانــد بــرای بســیاری از مشــکاتی کــه تریدفای و 
اقتصادهای جهانی با آنهــا مواجه اند، راه حل ارائــه دهد. برای 
مثال، ما می خواهیم با استفاده از الیه های ۲ برای ایجاد امکان 
پرداخت استفاده کنیم و مشکات دنیای واقعی را حل کنیم.«
در همیــن رابطه »پل هــاروود« از شــرکت نانســن نیــز تصریح 
می کند که دیفای به خوبی توانســته در عین  حال هم حافظ حریم خصوصی و هم شــفافیت 
داشــته باشــد و این دو ویژگی را با هــم درآمیــزد. او در ادامه در مــورد صرافی ارزهــای دیجیتال 
می گوید: »در حــال حاضر معاملــه در یک صرافی متمرکز نســبت به معاملــه در صرافی های 

باکچینی خطرناک تر است.«
»مایکل اندرسون« از فریم ورک ونچرز، دیفای را به عنوان »خدمات مالی بدون واسطه« تعریف 
می کند، اما توضیح می دهد آنچــه در حال حاضر اتفاق می افتد، این اســت که »عاقه زیادی 
از ســوی آن واســطه ها برای مشــارکت در دیفای وجــود دارد« که باعث می شــود دیفای به طور 
جزئی، فارغ از خوب یا بد بودن آن، غیرمتمرکز شود. این اتفاق احتماالً برای دیفای ماکسیز بد 
به نظر برسد، اما اندرسون »فرصت های زیادی« را در ارائه زیرساخت های مورد نیاز برای ورود 

مؤسسات سنتی به دیفای می بیند.

»جاناتان چیزمن« از جی سی وای ادوایسری  نگاهی منطقی 
به ریزش قیمت کریپتو دارد و معتقد است سرعت افزایش 
قیمت دارایی هــای مبتنی بر فناوری ها، بســیار ســریع تر از 
رشــد خود فناوری اســت. چیزی که به آن توجه نمی شــود، 
عواقب این موضوع اســت. اگر فــدرال رزرو نرخ ها را افزایش 
دهد، قیمت کریپتــو برای مدتی بیــش  از حد انتظــار ما باال 

خواهد ماند. 

شــرکت  گارگ«  »آویــچ  پیش بینی 
بنیان گذار 
الکتریک کپیتال:

 ان اف تی بخشی 
از آینده بازار 
خواهد بود

ســرمایه گذاری خطرپذیــر 
خود بــــــــــــه نــام الکتریک  
کپیتال را در بحبوحه بازار 
نزولی رمزارز در سال ۲۰18 
تأسیس کرد و در سال های 
پس از آن مطمئناً از رشــد 
رمزارزهــا  یــاد  ز بســیار 
ســرمایه زیــادی بــه دســت آورده اســت. او در جایــگاه 
مدیرعامل این شرکت، سرمایه گذاری در مراحل آغازین 
بعضی از شرکت های بزرگ رمزارز مثل مجیک ادن و نیر 
پروتکل را هدایت کرده است. گارگ می گوید که به نظر او 
شرکت های رمزنگاری روی یک طیف قرار دارند، یا به قول 
او در یک محور X و یک محور Y هستند. شرکت هایی که 
 X مشتریان شــان به آنها وفادارند، در سمت چپ محور
قرار دارند و شرکت هایی که زیرساخت های فنی نیرومند 

و سرمایه بر دارند، در سمت راست محور X قرار دارند.
گارگ می گویــد: »به نظر مــن این وضعیت دربــاره رمزارز و 
سیســتم های مالی غیرمتمرکز یا دیفای نیز صادق است. 
صرافی هایــی ماننــد کوین بیــس و بایننــس و اف تی ایکس 
که با مردم سروکار دارند، در سمت چپ محور قرار دارند. 
در مقابل بیت کوین و اتریوم الیه1 در ســمت راست محور 
قرار می گیرنــد.« گارگ معتقد اســت توکن هــای غیر قابل 
معاوضه نقــش مهمی در آینــده رمزارزها دارنــد. به نظر او 
این توکن ها موجب می شــوند کــه رمزارز بــه جریان اصلی 
اقتصاد تبدیل شــود. هم اکنون 3۶۰ هزار کیــف پول دارای 
توکن های غیر قابل  معاوضه هستند. با وجود اینکه ارزش 
تراکنش های این توکن ها از زمستان گذشته کاهش یافته، 
تعداد کلی تراکنش ها در ســال جــاری تقریبــاً ثابت مانده 
اســت. به نظر گارگ این آزمون وخطاهایی که در جهان در 
حال رخ دادن است، بخشی از آن یک آینده شگفت انگیز 
را رقم خواهــد زد. پیش بینی هــا درباره آینــده کوتاه مدت و 
بلندمدت ایــن بــازار در بیــن کارشناســان و صاحب نظران 
دیگــر ممکــن اســت بــا آنچــه در ایــن گزارش هــا خواندید 
متفاوت باشــد. فرامــوش نکنید ایــن اظهارنظرهــا چندان 
برای تصمیم گیری شخصی و سرمایه گذاری روی رمزارزها 
یــا ورود بــه این بــازار به ویــژه بــرای کاربــران عادی مناســب 

نیستند 
آویچ گارگ، مدیرعامل الکتریک کپیتال
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»آدیتیا ناراین« و »مارینا مورتی« از 
صنــدوق بین المللی پول خواســتار 
بــرای  جهانــی  مقــررات  وضــع 
نظم بخشــیدن  بــه بازارهــا و ایجــاد 
فضای امن برای نوآوری هستند. در 
همین حــال، بانک هــای مرکــزی در حــال بررســی ارزهای 

دیجیتال خود هستند.
»آگوستین کارستنز«، رئیس بانک تسویه های بین المللی 
پیشــنهاد کــرده: »بانک هــای مرکــزی بایــد از نوآوری های 
فناورانه ارائه شده توسط کریپتو اســتفاده کنند و در عین 

حال پایه و اساس اعتماد را نیز فراهم آورند.«
»جــاش لیپســکی« از شــورای آتانتیــک اضافــه کــرده: 
»خطــرات حریم خصوصــی و امنیت ســایبری را می توان 
با ارزهــای دیجیتــال بانــک مرکــزی مدیریت کــرد.« هنوز 
خیلی زود است که بگوییم چشم انداز ارز دیجیتال چگونه 
تکامل خواهد یافت، اما با سیاســت ها و نظارتی درست، 
می توانیم با ترکیب ارزهای دولتی و خصوصی آینده ای را 
تصور کنیم که رمزارزها به طور ایمن در کیف پول دیجیتال 

میلیاردها نفر نگهداری می شوند.

پول جوامع بشری را متحول کرده و تجارت و انتقال ثروت را حتی بین مکان های جغرافیایی 
پراکند ه ممکن می سازد، اما با نگاهی به تاریخ بشریت، پول موضوع اصلی غارت ها و تباهی 
هم بوده است. اکنون پول در آستانه تحولی بزرگ است که می تواند بانکداری، امور مالی و 

حتی ساختار جوامع را تغییر دهد.
مهم تــر از همــه، دوران پول فیزیکــی، حتی در کشــورهای با درآمــد کم و متوســط روبه پایان 
است. عصر ارزهای دیجیتال آغاز شد ه اســت. دوره جدیدی از رقابت بین ارزهای رسمی و 
خصوصی، هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین المللی در راه است؛ گسترش فناوری های 
دیجیتال که این تحول را تقویت و دسترســی گســترده به خدمات مالــی زیربنایی را بهبود 

ببخشند. 
اما این خطر هم وجود دارد که فناوری، تمرکز اقتصادی را تشدید و به شرکت ها و دولت های 

بزرگ اجازه دهد بیشتر به زندگی مالی و خصوصی ما نفوذ کنند.
مؤسسات مالی ســنتی، به ویژه بانک های تجاری، با چالش هایی برای مدل های کسب وکار 
خود مواجــه هســتند، زیــرا فناوری های جدیــد باعث ایجــاد بانک هــای آناینی می شــوند 
کــه می توانند به مشــتریان بیشــتری دسترســی پیــدا کــرده و بــدون واســطه، اعطاکننده و 
دریافت کننــده وام را بــه هــم متصــل کننــد. ایــن مؤسســات و پلتفرم هــای جدیــد رقابت را 
تشدید، نوآوری را ترویج و هزینه ها را کاهش می دهند. همچنین سپرده گذاران به مجموعه 
گســترده تری از محصوالت پس انــداز، اعتبار و بیمه دسترســی پیدا می کننــد و کارآفرینان 
در مقیاس کوچــک هم قادر بــه تأمین مالــی از منابعی غیــر از بانک هــا )که الزامــات وثیقه 

سخت گیرانه دارند( می شوند.

درباره ظهور رمزارزهای 
ملی و نقش بانک ها 
و دولت ها در اداره 
نظام های مالی

آینده پول بدون شک دیجیتالی است، اما سؤال اصلی اینجاست که پول دیجیتال چیست؟ در این مطلب که برگرفته 
از مقاله ای با عنوان »The Money Revolution« از آخرین شماره مجله F&D اســت، قصد داریم با بررسی مفهوم پول 

دیجیتال، نگاهی به پیامدهای آن در زمینه سیاست های پولی و جریان های سرمایه بین المللی بیندازیم.
بازیگران مهمی در این آینده نقش خواهند داشت؛ از دولت ها و رگوالتورهای قدرتمند سنتی که قرن هاست خود 
را ناظر و بزرگ این فضا می دانند گرفته تا بازیگران نوظهوری چون پروژه های رمزارزی که در چند سال گذشته نشان 
داده اند با اجماع بر ســر مفاهیم جذاب و البته به کارگیری فناوری می توانند جمع ها و جوامع مختلف را با خود همراه 
کنند. در این فضا بسیاری هیجان زده و البته بسیاری هم نگرانند. بازی بزرگ پول در آینده به کدام سو و به نفع کدام 

جریان پایان خواهد یافت؟

آیندهپول
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نگرانی ها  در ابتــدا ظهــور رمزارزهایی 
درخصوص ثبات 
قیمت و تأثیر آن 
بر مفهوم پول

مانند بیت کوین این تصور را 
ایجاد کرد که آنها انقابی در 
پرداخت ها ایجاد می کنند. 
ارزهای دیجیتال برای انجام 
تراکنش به بانــک مرکزی یا 
واســطه های مــورد اعتمــاد 
مانند بانک های تجاری و شرکت های کارت اعتباری متکی 
نیستند، این مسئله ناکارآمدی ها و هزینه های اضافی این 

واسطه ها را کاهش می دهد.
با ایــن حــال، نوســانات شــدید قیمــت، محدودیــت حجم 
تراکنش ها و زمــان پــردازش، ارزهــای دیجیتــال را به عنوان 
یک ابزار مبادالتی ناکارآمد کرده اســت. شــکل جدیدی از 
رمزارزها به نام اســتیبل کوین که اغلب آنها ارزش خود را با 
حمایت پول بانــک مرکــزی و اوراق بهادار دولتی به دســت 
می آورند، به عنوان یــک ابزار پرداخت، جذابیت بیشــتری 
پیــدا کرده انــد. فنــاوری باکچیــن نیــز کــه زیربنــای اصلــی 
استیبل کوین هاست، تغییرات گسترده ای را در پول و امور 
مالی ایجاد کرده که خانواده ها، شــرکت ها، سرمایه گذاران، 
بانک های مرکزی و دولت ها را تحت تأثیر قرار داده اســت. 
این فناوری، با اعطای مالکیت امن کاالهای دیجیتال، حتی 
باعث افزایش دارایی های دیجیتال جدید، مانند توکن های 

غیرقابل معاوضه می شود.
امــا در عیــن حــال، بانک هــای مرکــزی بــا جایگزینــی 
سیســتم های پرداخــت غیرمتمرکــز یــا اســتیبل کوین های 
خصوصی با سیســتم های پرداخت نقدی و سنتی، نگران 
پیامدهایــی بــرای ثبــات مالــی و اقتصــادی هســتند. یــک 

زیرساخت پرداخت بخش خصوصی ممکن است کارآمد 
و ارزان باشد، اما برخی از بخش های آن در صورت از دست 
دادن اعتماد ممکن اســت در یک دوره زمانی بی اســتفاده 

شوند.
بنابرایــن بــدون یــک سیســتم پرداخــت کارآمــد، اقتصــاد 
مدرن متوقف می شــود. در واکنش به چنین نگرانی هایی، 
بانک های مرکزی در حال بررسی صدور اشکال دیجیتالی 
پــول بــه نــام ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی )CBDC( بــرای 
پرداخت هــای خــرد هســتند. ایــن کار بــا انگیزه گســترش 
شمول مالی )دسترسی آسان حتی برای افراد فاقد حساب 
بانکــی( و افزایــش کارایــی و ثبــات سیســتم های پرداخــت 

عمومی انجام می شود.
CBDC مزایــای بالقــوه دیگــری نیــز دارد؛ آنهــا مانــع از 
فعالیت هــای غیرقانونــی ماننــد معامــات مــواد مخــدر، 
پول شویی و تأمین مالی تروریسم می شوند که بر معامات 
ناشناس متکی هســتند. این امر باعث شده فعالیت های 
اقتصــادی در ســایه، بــه اقتصــاد   رســمی  وارد شــده   و فــرار 
مالیاتی  را دشــوارتر   کند. با این کار کســب وکارهای کوچک 
از هزینه هــای تراکنش کمتر ســود می برند و از دردســرها و 

خطرات ناشی از حفظ پول نقد جلوگیری می کند.
اما اجــرای CBDC معایبی نیــز دارد؛ یکی از آنهــا خطراتی 
اســت که برای سیســتم بانکــی بــه همــراه دارد. بانک های 
تجاری بــرای ایجــاد اعتبار جهــت فعالیت هــای اقتصادی 

نقشی کلیدی دارند.
اگر خانواده هــا پول خــود را از حســاب های بانکــی به کیف 
 پول هــای دیجیتــال بانک مرکــزی منتقــل کنند، حتــی اگر 

سودی نپردازند، چه اتفاقی می افتد؟ 

آینده پول 
بدون شک 

دیجیتالی 
است، اما 

سؤال اصلی 
اینجاست که 

پول دیجیتال 
چیست؟ 
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نتایج یک مطالعه نشان 
می دهد نسل های زد 
و وای خواهان افزودن 
بیت کوین به طرح های 
قدیمی بازنشستگی 
هستند؛ آیا صندوق های 
بازنشستگی به سوی 
رمزارز هم خواهند رفت؟

بازنشستگی 
با بیت کوین!
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در مــاه آوریــل هــم یک نظرســنجی 
آناین توسط الجیکا ریســرچ برای 
خدمات برنامه بازنشستگی شواب 
انجام شد که هزار نفر شرکت کننده 
داشــت. این هزار نفر کسانی بودند 
که از طرح k(4۰1( استفاده می کردند. کاترین گوالدی، رئیس 
خدمات مالی شــواب، در رابطه با نتایج این نظرســنجی در 
بیانیه ای گفت: »جوانان امروز رویکردهای سنتی برای کار و 
بازنشســتگی را زیــر ســؤال می برنــد، زیــرا آنها شــغل های 
متفاوتی انتخــاب می کننــد. کرونا هم باعث شــد کــه آنها 

اولویت های خود را بازبینی و بازنویسی کنند.«
او ادامه داد: »با اینکه طرح k(4۰1( هنوز هم انتخاب اصلی 
بسیاری از افراد برای پس انداز بازنشستگی است، اما دیگر 
تنها انتخــاب آنها محســوب نمی شــود. مــردم دارایی های 
جدید و متنوع را راه رســیدن به اهداف مالی خود می دانند 
و ســرمایه گذاری بــر ایــن دارایی ها بــرای آنهــا هیجان انگیز 

است.«
به عــاوه، 3۲ درصــد از شــرکت کنندگان گفتنــد کــه کاش 
می توانســتند از طریــق طــرح k(4۰1( در ارزهــای دیجیتــال 
ســرمایه گذاری کننــد. درواقــع 4۶ درصــد نســل زد و 45 
درصد نســل وای در این مورد اتفاق نظر داشتند. در همین 
راستا، فیدلتی اینوستمنت در ماه آوریل اعام کرد که قرار 
اســت به افراد اجازه دهد تا بخشــی از پس اندازهای دوران 
بازنشســتگی خــود را در طــرح  k(4۰1( از طریــق بیت کویــن 

انجام دهند.

در اوایــل مــاه اکتبــر نیــز،  همکاری بیت ویج 
با یکی 
از صندوق های 
بزرگ 
بازنشستگی

شــرکت رمــزارزی بیت ویــج 
)Bitwage( کــه روی ارائــه 
دستمزد و صورت حساب با 
ارز دیجیتــال تمرکــز دارد 
 ،)k(4۰1 همکاری خود را بــا
در طرحی به نام »برای همه 
ما« )ForUsAll( آغــاز کرد. هــدف از این همــکاری افزودن 

بیت کویــن بــه طــرح k(4۰1( اســت. مدیرعامــل بیت ویــج، 
جاناتان چستر، می گوید: »امیدواریم کارکنان جوانانی که 
از طرح k(4۰1( کمتر اســتفاده می کنند، بــا این کار ترغیب 

شوند تا بیشتر به سمت ما بیایند.«
او می افزایــد: »ایــن اقــدام می تواننــد افــراد بیشــتری را از 
نسل های وای و زد وارد این سیســتم کند. هر چند افزودن 
بیت کویــن بــه طــرح k(4۰1( بســیار ســخت اســت؛ زیــرا 

مسئولیت حفظ این دارایی برای ما سنگین است.«
۶1 درصد پاســخ دهندگان اظهار داشتند که به غیر از طرح 
k(4۰1( از یک حســاب پس انداز دیگر هم جهت پس انداز 
یــا ســرمایه گذاری بــرای بازنشســتگی اســتفاده می کنند. 
۲5 درصد هم گفتنــد ارزهای دیجیتــال را به عنــوان راه دوم 
سرمایه گذاری انتخاب کرده اند. الزم به ذکر است که تمایل 
نســل وای بــرای ســرمایه گذاری بر کریپتو بیشــتر از ســایر 
شــرکت کنندگان بود و حدود 35 درصد آنهــا روی رمزارزها 

سرمایه گذاری می کردند.

تبدیل شدن ارزهای دیجیتال  صندوق های 
بازنشستگی و 
دیگر بازیگران 
مهم صنعت 
مالی

بــه ابزارهــای کاربــردی در 
زندگــی کاری یــا برنامه هــای 
بازنشســتگی افــراد یکــی از 
مهم تریــن نشــانه ها بــرای 
همه گیــری و دوام آن هــا 
می توانــد باشــد. بســیاری 
معتقدند از آنجا که نسل زد و نسل وای آینده مبتنی بر وب 
3 را قابل تحقق می داند تاش خواهنــد کرد در برنامه ریزی 
بــرای زندگــی بازنشســتگی و یــا حتــی حمایت هــای 
اجتماعی شــان بــه صندوق هــای تامیــن اجتماعــی و یــا 
برنامه های بیمه ای روی بیاورند که از همین حاال نگاه مثبتی 
به رمزارزها دارند. پذیرش همگانی رمزارز یکی از دغدغه های 
مهم ســرمایه گذاران و کارآفرینان این بازار است که به نظر 
می رســد بــا ورود بازیگران ســنتی بازارهــای مالــی از جمله 
صندوق های بازنشســتگی؛ گام بزرگی در رفــع این دغدغه 

برداشته شود.

ح  طبــق مطالعات اخیــر شــرکت چارلز شــواب، اغلب جوانــان به ویــژه در ایــاالت متحده دیگــر رغبت زیــادی به طر
بازنشستگی k(401( ندارند. طرح 401)k( یک طرح پس انداز بازنشستگی است که توسط بسیاری از کارفرمایان 
ی مانند  ً جوانان گزینه های دیگر ی مزایای مالیاتی دارد؛ ولی به نظر می رسد اخیرا آمریکایی ارائه می شود و یکســر
ارزهای دیجیتال را جایگزین این طرح کرده اند. این مطالعه نشان می دهد که 37 درصد نسل زد، 54 درصد نسل وای 
و 61 درصد نسل ایکس اولین تجربه سرمایه گذاری خود را از طریق طرح k(401( رقم زده اند. به احتمال زیاد این دو نسل 
ی ها و کسب وکارهای کوچک  زهای دیجیتال، امالک، مســتمر جوان تر نسبت به نسل های پیشین بیشــتر در ار

ی می کنند. سرمایه گذار

32 درصد 
از شرکت  

کنندگان در 
یک نظرسنجی 

گفته اند 
که مایل اند 

می توانستند 
از طریق یکی 
از برنامه های 

معروف بیمه 
اجتماعی 
آمریکا در 

ارزهای دیجیتال 
سرمایه گذاری 

کنند. درواقع 
46 درصد نسل 

زد و 45 درصد 
نسل وای در این 

مورد اتفاق نظر 
داشته اند
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اگر حساب های سپرده بانک های تجاری خالی شود، بانک 
مرکزی باید به بخش ها و شــرکت های مســتحق وام اعتبار 
تخصیص دهد. عاوه بر این، یک سیستم پرداخت بانک 
مرکزی می تواند نوآوری بخش خصوصی را با هدف ارزان و 

سریع تر کردن پرداخت های دیجیتال خنثی کند.
نگرانــی بعــدی  از دســت  دادن  بالقــوه  حریــم خصوصــی  
اســت. حتــی بــا وجــود محافظت هایــی بــرای اطمینــان از 
محرمانه بودن، بانک مرکزی برای کســب اطمینان از اینکه 
ارز دیجیتال خود برای مقاصد قانونی اســتفاده می شــود، 
می خواهد یک سابقه قابل تأیید از تراکنش ها را حفظ کند؛ 
بنابراین یک CBDC خطــر از بین بردن ناشناســی و حریم 
خصوصی در معامات را به همراه دارد. یک CBDC بادقت 
طراحی شده ، با بهره گیری از نوآوری های  فنیِ در حال توسعه 
می تواند بسیاری از این خطرات را کاهش دهد. با این حال، 
با وجود تمام مزایای آن، نباید به سادگی از جایگزینی وجوه 

نقد با CBDC عبور کرد.
فناوری هــای جدیــد می تواننــد انجــام وظایــف کلیــدی 
خــود بــرای بانــک مرکــزی را ســخت تر کننــد )یعنــی پایین 
نگه داشــتن نرخ بیکاری و تورم با دستکاری نرخ های بهره(. 
زمانی که فــدرال رزرو نرخ بهره خــود را تغییــر می دهد، نرخ 
بهره ســپرده ها و وام هــای ســایر بانک های تجــاری را تحت 
تأثیر قرار می دهــد، اما اگر توســعه پلتفرم هــای اعطای وام 
دیجیتال، نقش بانک هــای تجــاری را در میانجی گری بین 
پس اندازکننــدگان و وام گیرندگان کاهش دهد، مشــخص 
نیســت که این مکانیسم انتقال سیاســت پولی چگونه به 

عملکرد خود ادامه خواهد داد.
کارکردهــای اساســی پــول بانــک مرکــزی در آســتانه تغییر 

است. تا یک قرن پیش، ارزهای خصوصی با ارزهای دولتی 
)فیات( رقابت می کردند، اما ظهور بانک های مرکزی به طور 
قاطــع تعــادل را به نفــع ارز فیــات تغییــر داد. اکنــون ظهور 
شــکل های مختلــف ارز دیجیتــال و فنــاوری پشــت آنهــا، 
تفکیک کارکردهای مختلف پول را ممکن ساخته و رقابت 
مستقیمی را برای ارزهای فیات در برخی ابعاد ایجاد کرده 
است. ارزهای بانک مرکزی احتماالً اهمیت خود را به عنوان 

ذخیره ارزش و برای کشورها حفظ خواهند کرد.
با ایــن حــال، بــا تشــدید رقابت بیــن اشــکال مختلــف پول 
خصوصــی و پــول بانــک مرکــزی به عنــوان ابــزار مبادلــه، 
سیستم های پرداخت خصوصی احتماالً اهمیت بیشتری 
پیدا می کنند. اگر نیروهای بازار به حال خود رها شوند، برخی 
صادرکنندگان پــول و ارائه دهنــدگان فناوری هــای پرداخت 
می توانند مسلط شــوند. برخی از این تغییرات می تواند بر 
ماهیت پول تأثیر بگذارد؛ مثاً اینکه چگونه ایجاد می شود، 

چه اشکالی دارد و چه نقشی در اقتصاد ایفا می کند.

و  پــول  جدیــد  اشــکال  جریان های پول  
بین المللی و بازی 
بزرگ آینده

کانال هــای جدیــد انتقــال 
وجه، ساختار سیستم مالی 
و جریان های پول بین المللی 
را تغییر می دهند. برخی از 
این تغییــرات مزایای بزرگی 
خواهنــد داشــت؛ از جملــه 
تراکنش های مالی بین المللی ســریع تر، ارزان تر و شفاف تر 
خواهند شد. این تغییرات برای سرمایه گذارانی که به دنبال 
تنوع بخشــی بــه پرتفــوی خــود هســتند، شــرکت هایی که 

ظهور 
رمزارزها و 

چشم انداز 
 CBDC

سؤاالت 
مهمی را در 

مورد نقشی 
که دولت 

باید در بازارهای 
مالی ایفا کند، 

ایجاد کرده
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به دنبال جمع آوری پول در بازارهای سرمایه جهانی هستند و مهاجران اقتصادی که پول را به 
کشورهای خود بازمی گردانند، موهبتی بزرگ خواهد بود. پرداخت های برون مرزی سریع تر و 
ارزان تر نیز تجــارت را تقویت می کند؛ این موضــوع به ویژه برای بازارهای نوظهــور که به درآمد 

صادرات به منظور تولید ناخالص داخلی )GDP( خود متکی هستند، مفید خواهد بود.
با این حال، ظهور کانال های جدید پولی برون مرزی، جریان های مالی غیرقانونی را هم تقویت 
می کند و چالش های جدیدی را برای قانون گذاران و دولت ها ایجاد خواهد کرد. همچنین کنترل 
جریان ســرمایه قانونی در داخل مرزها برای دولت ها دشــوارتر می شــود. این امر چالش های 
خاصی را برای اقتصادهای نوظهور ایجاد می کند که به دلیل خروج ناگهانی سرمایه خارجی از 
بحران های اقتصادی دوره ای رنج می برند. این اقتصادها حتی در برابر سیاست پولی و اقدامات 

بانک های مرکزی بزرگ که می تواند باعث خروج سرمایه شود، آسیب پذیرتر خواهند شد.
بنابراین نه ظهــور CBDCها و نــه کاهش موانع بــرای جریان های مالی بین المللــی، به تنهایی 
نمی تواند به نظم مجدد سیســتم پولــی بین المللی یا تــوازن قدرت بین ارزهــای اصلی کمک 
کند. همچنین هزینه معامات مســتقیم بین جفت ارزهای نوظهور در حال کاهش اســت و 
نیاز به »ارزهای حامل« مانند دالر و یورو را کاهش می دهد. امــا ارزهای ذخیره اصلی، به ویژه 
دالر، احتماالً تســلط خود را به عنوان ذخیره ارزش حفظ خواهند کرد، زیرا این تسلط نه تنها 
به ابعاد اقتصادی کشور صادرکننده آن، بلکه بر پایه نهادی قوی است که برای حفظ اعتماد 

سرمایه گذاران امری ضروری است.
فنــاوری نمی توانــد جایگزین بانــک مرکزی مســتقل و حاکمیت قانون شــود. به طور مشــابه، 
CBDCها ضعف های اساسی در اعتبار بانک مرکزی یا سایر مسائل، مانند سیاست های مالی 
بی انضباط دولت را که بر ارزش پول ملــی تأثیر می گذارد، حل نمی کنند. زمانی که یک دولت 
کسری بودجه زیادی دارد، این فرض که بانک مرکزی ممکن است به سمت چاپ پول بیشتر 
هدایت شود، تورم را افزایش می دهد و قدرت پول، اعم از فیزیکی یا دیجیتال کاهش می یابد. 

به عبارت دیگر، پول بانک مرکزی فقط به اندازه مؤسسه صادرکننده آن قوی و معتبر است.

شکی نیست که بانک های مرکزی و دولت های سراسر جهان  نقش دولت ها در 
آینده نظام های 
مالی دنیا

در ســال های آینــده بــا تصمیم گیری هــای مهمــی در مــورد 
فناوری های مالی جدید و پذیرش منفعانه آنها تحت رهبری 
بخش خصوصی روبه رو هستند. ظهور رمزارزها و چشم انداز 
CBDC ســؤاالت مهمــی را در مورد نقشــی کــه دولــت باید در 
بازارهــای مالی ایفا کند، ایجــاد کرده؛ اینکه آیــا به مناطقی که 
ترجیحاً به بخش خصوصی واگذار می شود، ضربه می زند و آیا 

می تواند شکست های بازار را جبران کند؟
همان طور که رونق و رکــود اخیر ارزهــای دیجیتال نشــان داده، قانون گذاری ایــن بخش برای 
حفظ یکپارچگی سیســتم های پرداخت، تضمین حمایت از ســرمایه گذاران و ارتقای ثبات 
مالی ضروری است. با این حال، با توجه به تقاضای گسترده برای خدمات پرداخت کارآمدتر 
در ســطوح خرده فروشــی، عمده فروشــی و فرامــرزی، نوآوری هــای مالی تحــت رهبری بخش 
خصوصی می توانند مزایای قابل  توجهی برای کاربران و شــرکت ها ایجاد کننــد. از این نظر، 
چالش کلیدی بــرای بانک های مرکزی و قانون گــذاران مالی در ایجاد تعــادل بین نوآوری های 
مالی و ثبات مالی نهفته است. فناوری های مالی جدید این نوید را می دهند که دسترسی به 
خدمات مالی را حتی برای مردم فقیر تسهیل کنند. با این حال، نوآوری های فناوری در امور 
مالی می تواننــد پیامدهای دوطرفــه ای را برای نابرابری درآمد و ثروت داشــته باشــند. مزایای 
نوآوری ها در فناوری های مالی را می توان تا حد زیادی توسط افراد ثروتمند دریافت کرد؛ زیرا 

می توانند از آنها برای افزایش بازده مالی و تنوع بخشی به ریسک ها استفاده کنند.
در ســمت مقابل افرادی که از نظر اقتصادی به حاشــیه رانده شــده اند، دسترســی دیجیتالی 
محدود و ســواد کمتری دارند؛ بنابراین برخــی تغییرات می تواند آنها را به ســمت فرصت های 
سرمایه گذاری سوداگرانه و پرریسک سوق دهد. از این رو پیامدهای نابرابری درآمد و ثروت که 

در بسیاری از کشورها تنش های سیاسی و اجتماعی را دامن 
زده، چندان واضح نیست. تغییر کلیدی دیگر، طبقه بندی 
بیشتر در سطح ملی و بین المللی خواهد بود. اقتصادهای 
کوچک تر و آنهایی که مؤسسات ضعیفی دارند، می توانند 
شاهد نابودی بانک های مرکزی و ارزهایشان باشند و قدرت 
اقتصادی بیشتری را در دستان اقتصادهای بزرگ متمرکز 
کنند. در همین حال، شــرکت های بزرگی ماننــد آمازون و 
متا می توانند با کنترل دادوستد مالی، قدرت بیشتری به 

دست آورند.
بنابرایــن حتــی در دنیــای فایننــس غیرمتمرکــز، دولت هــا 
نقــش مهمــی در اجــرای حقــوق مالکیــت، محافظــت از 
ســرمایه گذاران و تضمیــن ثبــات مالــی دارند. پــس به نظر 
می رســد که ارزهــای دیجیتــال و محصوالت مالــی   نوآورانه  
زمانــی  بهتــر عمــل می کننــد  کــه بــر پایــه  اعتمــاد و نظارت 
دولت ها ساخته  شوند. دولت ها این مسئولیت را دارند که 
اطمینــان دهند قوانیــن و اقدامات آنها به جــای حمایت از 
مدیران فعلــی و بازیگران بــزرگ، رقابت منصفانــه را ترویج 

می کند.

نوآوری هــای مالــی خطــرات  یک مسئله 
مهم؛ متمرکز یا 
غیرمتمرکز

جدیــد و ناشــناخته ای را 
ایجاد خواهند کــرد؛ به ویژه 
و  بــازار  فعــاالن  اگــر 
قانون گــذاران بــه فنــاوری 
اعتمــاد نداشــته باشــند. 
تمرکززدایــی و پیامــد آن 
یعنی پراکندگی، می تواننــد ثبات مالــی و انعطاف پذیری را 

افزایش دهند.
از سوی دیگر، هرچند سیســتم های غیرمتمرکز می توانند 
در شرایط پایدار اقتصادی خوب عمل کنند، اما در شرایط 

سخت اقتصادی اعتماد به آنها شکننده است.
اگر سیستم مالی تحت تسلط مکانیسم های غیرمتمرکز 
باشد که مستقیماً توسط بانک مرکزی یا سایر نهادهای 
دولتی حمایت نمی شوند، احتماالً مقوله اعتماد به راحتی 
از بین بــرود؛ بنابراین ممکن اســت تمرکززدایی در برخی 
زمان هــا کارایــی خوبی داشــته باشــد، اما در شــرایطی که 
اقتصادها دچار مشــکل می شــوند، بی ثباتــی را به دنبال 

خواهد داشت.
تغییــرات بالقــوه بــزرگ در ســاختارهای اجتماعــی نیــز در 
شــرف وقوع اســت. بیت کوین و ســایر رمزارزها بــرای حفظ 
ناشــناس بودن و از بین بــردن اتکا به دولت ها و مؤسســات 
مالی بزرگ در انجام تجارت در نظر گرفته شده بودند. با این 
حال، آنها تغییراتی را ایجاد می کنند که ممکن است حریم 
خصوصی را به خطر بیندازند. همچنین جوامع برای بررسی 
قدرت دولت ها دچار مشکل می شوند؛ زیرا آزادی های فردی 

با خطر بیشتری روبه رو هستند   
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داستان پرداخت با رمزارز 
در »کلبه خوراک« که 
یکی از پاتوق های قدیمی 
دانشجویان دانشگاه 
شریف است

سفارش  
هات داگ با 

بیت کوین در طرشت
نمی خواهیم موضوع را از چیزی که هست بزرگ تر کنیم یا به آن رنگ ولعاب بیشتری بدهیم اما اینکه در ناحیه 

نوآوری شریف یکی از ساندویچی های قدیمی که بین بچه های دانشگاه شریف حسابی معروف است و گهگاه 
به آن القاب بامزه هم می دهند خیلی زودتر از بقیه یک کاغذی چسباند و اعالم کرد کریپتو هم قبول می کند پیام 

جذابی دارد برای آنان که در پی دانستن هستند!

از پیشــرو بــودن ایــن رســتوران در حــوزه رمــزارز چنــدان 
تعجب نکنیم؛ هرچه باشــد، این رســتوران در نوآورترین 
منطقــه تهــران قــرار گرفتــه و از قضا پاتــوق دانشــجویان 
مهم ترین دانشگاه صنعتی ایران است. با وجود این، باز 
هم به نظرمان رسید که باید پشت این تغییر روایت های 
جالبی باشــد که از آن بی خبریم. همین شــد که تصمیم 
گرفتیم به این فست فودی نُقلی سری بزنیم و داستانش 

را از صاحب آن جویا شویم. 

کلبه خوراک یک رستوران  پاتوق بچه های 
و شریف کوچــک  فســت فود 

قدیمی است که در حوالی 
خیابان حبیــب هللا، نبش 
کوچــه نشــیبا و خیابــان 
دارد.  قــرار  حبیــب زاده 
و  قدیمــی  کرکره هــای 
کهنه اش را حوالی ســاعت ۲ بعدازظهر باال می دهند و تا 
حدود 1۲ شب بســاط ساندویچ پزی شان به راه است. نام 
ســاندویچی )کلبــه خــوراک، همبرگــر، پیتــزا(، به ســبک 
قدیم، به خط نســتعلیق روی شیشــه مغازه نوشته شده 
اســت. کنــار در ورودی کوچکــش، روی شیشــه، اعانــی 
چســبانده اند که بیت کویــن، اتریوم و الیت کویــن را برای 
پرداخــت می پذیرند. کافی  اســت مشــتری کیوآرکد روی 
اعان را با تلفن هوشمندش اسکن کند و پول غذایش را 

بپردازد.

در منوی کلبه خوراک دو غذا به اسم 
نیمــا و بهــداد هســت! صاحــب 
فســت فودی آن را نشانم می دهد. 
کنجکاو می شوم. برای پاسخ دادن 
به سؤالم از سال های دور می گوید؛ 
ســال هایی که پدیده رمزارز تازه متولد شــده بــود و توجه 
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف را که در نوآوری گام 
بزرگی از جامعه جلوتر هستند، به خودش معطوف کرده 

بود. 
نیما و بهــداد دو تــن از همیــن دانشــجویان بودنــد. آنها  
ســال ها پیــش، بــرای اســتخراج رمــزارز در دانشــگاه 
می ماندند تا از ابرکامپیوتری که در اختیارشــان گذاشته 
شده بود، استفاده کنند و به وقت گرسنگی به پاتوق شان 
یعنی کلبه خوراک می آمدند تا غذای همیشگی شان را که 
دستور پختش را خودشان به آشپز داده  بودند، بخورند. 
آن غذاها به نام نیما و بهداد در کلبه خوراک ثبت شدند؛ 
نه صرفاً به خاطر طعم خوب شان، بلکه برای حفظ خاطره 
حضورشــان در آنجــا که بــرای صاحــب این ســاندویچی 
بسیار عزیز است. البته رفاقتش با این دو دوست قدیمی 
هنوز پابرجاســت و یاد کردن از آنها شــوقی را در او بیدار 

می کند.
کلبه خوراک از فروردین امسال پرداخت با رمزارز را فعال 
کرد و چندی نگذشت که خبرش در شبکه های اجتماعی 
پیچیــد. کلبــه خــوراک را اغلــب دانشــجویان دانشــگاه 
شریف می شناسند. دانستن همین نکته باعث می شود 
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واردش شــدم و دیــدم مثــل هــر فســت فودی ســاده و 
کوچکی، تعــداد کمی میز و صندلی  دارد؛ مشــتری هایی 
که اغلب جوان بودند، پشت میزها نشسته بودند و غذا 
می خوردنــد؛ همچنیــن یک یخچال نســبتاً بــزرگ، پر از 
نوشیدنی های مختلف، در آنجا بود و یک پیشخوان بلند 
که می توانســتم پشتش بایســتم و ســفارش غذا بدهم. 
آشپز پشت پیشخوان به سرعت مشغول پختن و تهیه 
ســاندویچ بود و ســفارش ها را عمدتاً صاحب رستوران از 

مشتریان می گرفت.

روی دیوار روبــه روی در، یک  حال و هوای کلبه 
تلویزیون نصب شــده بود و خوراک

کنــارش یــک قــاب بــزرگ 
کاشی کاری از نقش مایه های 
قدیمی وجود داشت. نقش 
آن تصویــر چندیــن پرنــده 
سفید )به گمانم غاز( بود که 

در برکه ای شنا می کردند.
صاحب کلبه خوراک، با خوشــرویی حضورم را پذیرفت. 
سرش که خلوت تر شد، پشت یکی از میزها نشستیم و 
برایم از خــودش و کلبه خوراک گفــت. او فارغ التحصیل 
دانشگاه پلی تکنیک )صنعتی امیرکبیر( است و خودش 
می گویــد از اولیــن تریدرهــای ایــران بوده اســت. بــه قول 
خــودش هنــوز اتــر 1۲ دالری و بیت کویــن 4۰۰ دالری در 
والتــش دارد.  می گویــد ایــن ســاندویچی از قدیــم بــرای 
پــدرش بــوده و اگــر او امــروز اینجــا را اداره می کنــد، برای 
روشــن نگه داشــتن چــراغ مغــازه و تعلــق خاطــرش بــه 
محله شــان اســت. می گویــد خانــه پــدری اش بــه مغــازه 
نزدیک اســت و خودش هم در این محله بزرگ شــده؛ به 
همین دلیل دوست دارد این رستوران با همه خاطراتش 

پابرجا بماند. 

او ســه کافــه و ســاندویچی  توسعه در 
استانبول و 
ایده استفاده از 
رمزارزها

دیگــر هــم در نقــاط دیگــر 
تهــران دارد و دوســت دارد 
زودتــر امــکان پرداخــت با 
رمــزارز را در آنهــا نیز فعال 
کنــد. روزی بــه ایــن فکــر 
افتاده که کارش را گسترش 
دهــد و شــعبه ای هــم در اســتانبول بــاز کنــد. امــا یــک 
حساب وکتاب ساده به او نشان داد که تبدیل ارز از طریق 
صرافی هــا برایش گــران تمام می شــود. همین شــد که به 
فکر پرداخت با رمزارز افتاد و متوجه شد فعال کردن این 

امکان در کسب وکارش صرفه زیادی دارد.
بــه گفتــه مدیــر کلبــه خــوراک خیلی هــا به اشــتباه فکــر 

می کنند که پرداخت با رمزارز برای غذایی مثل ساندویچ 
به صرفه نیســت و کارمزد تراکنش آن از قیمت ساندویچ 
بیشــتر می شــود. بــه گفتــه او ایــن فکــر اشــتباه اســت و 
بسیاری از رمزارزها اساساً برای پرداخت خریدهای روزانه 
به وجود آمده اند. شاهدش تجربه کلبه خوراک در فروش 

غذا در ازای رمزارز است.
 بــر خــاف ظاهــر ســاده ای کــه ایــن ســاندویچی دارد، 
مشــتریانش از قدیمی هــا و کاربلدهــای حــوزه رمــزارز و 
فین تک هستند. او در میان مشتریانش به دانشجویان 
دانشــگاه شــریف و کارمندان ســه صرافی بزرگ منطقه 
)نوبیتکــس و والکــس و رمزینکس( اشــاره کــرد و گفت: 
»برخــی از اینهــا اغلــب خریدهایشــان از مــا را بــا والــت 

کریپتو )کیف  پول رمزارزشان( انجام می دهند.«
او بیشتر فعاالن حوزه رمزارز و حتی فعاالن رسانه ای این 
فضا را می شناسد و به دقت اخبار و تحوالت بازار نوآوری 
را دنبال می کند. به گفته خودش خیلی ها مایل بوده اند 
که با او به عنوان یکی از کســب وکارهای پیشگام در ایران 

در زمینه استفاده از رمزارز گفت وگو کنند. 
البتــه او نقدهایــی هم بــه وضعیت بــازار رمــزارز در ایران 
دارد که از بابت شان نگران است. عدم شفافیت سازوکار 
قانونی برای استفاده از رمزارز مهم ترین دغدغه ای است 

که او مطرح می کند. 
به گفته او همین ابهامات موجب می شــود که بســیاری 
از کســب وکارها تردید داشــته باشــند کــه رمــزارز را وارد 
گزینه هــای پرداخت شــان کننــد. بــه نظر او روشن شــدن 
رویکــرد دولــت در سیاســت گذاری بــرای رمــزارز و وضــع 
قوانیــن و مقررات مشــخص، زمینــه را فراهــم می کند که 
اقتصاد ما هم در سطح کان و هم در سطح خرد و محلی 
خیلــی زودتر بــا بــازار اقتصــاد دیجیتــال پیوند بخــورد و 

پتانسیل های فراوانی را برای رشد و نوآوری مهیا کند 

او سه کافه 
و ساندویچی 
دیگر هم در 

نقاط دیگر 
تهران دارد و 

دوست دارد 
زودتر امکان 

پرداخت با رمزارز 
را در آنها نیز 

فعال کند
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این روزها که بــازار رمزارزها شــرایط 
خوبــی به نســبت چنــد مــاه پیــش 
نــدارد، خیلی ها از خود می پرســند 
که بهتریــن کاری که می تــوان برای 
سرمایه گذاری یا کسب سود انجام 
داد، چیست؟ در این نوشته سعی کرده ام درباره روش هایی 
کــه در بــازار نزولــی و راکــد ارز دیجیتــال می توانیــد از آنها 
درآمد کسب کنید، کمی توضیح بدهم؛ شاید این بهترین 
فرصت برای جمع آوری ارز دیجیتال باشد تا بتوانید در اوج 
بازار دوباره بفروشید و سود کسب کنید. البته باید بدانید 
این بازار مانند هر بازار دیگر مالی، با ریسک همراه است 
و اگر دانش کافی نداشته باشید، ممکن است نه تنها ضرر 
کنید، بلکه کل سرمایه تان را هم از دست بدهید. پس قبل 
از هر تصمیمی باید مطالعه الزم و احتیاط کافی را به خرج 

دهید.
ایردراپ

 در ماه گذشــته ایردراپ هــای مختلفی را مشــاهده کردید 
که شما با انجام چند تســک و مأموریت می توانستید آن 
ایردراپ ها را دریافت کنید؛ از معروف ترین آنها می شود به 
ایردراپ های دو پروژه APE و Optimism اشاره کرد. ایردراپ 
یک هدیه یا پاداش اســت که توســعه دهندگان یک پروژه 
به صورت رایگان به فعاالن یا تسترهای پروژه اهدا می کنند.

کمیسیون بازاریابی و رفرال گیری
ایــن روزهــا صرافی های مختلــف یــا پلتفرم های تبــادل ارز 
دیجیتال مبلغ خوبی را جهت معرفی آنها به دوستان تان 
یا بازاریابی به شما پرداخت می کنند. فقط کافی است در 
یکــی از این صرافی هــا عضو شــوید و لینک دعــوت را برای 
دوســتان تان بفرســتید. با توجه بــه اســتراتژی آن صرافی 
احتماالً بتوانیــد مبلغی را بابــت این معرفی یــا خریدهای 

بعدی دوستان تان دریافت کنید.
بازی های بالکچینی

بسیاری از ما در گذشته بازی های سنتی دیجیتالی را تجربه 
کرده و امتیازاتی بابت بازی کردن به دست آورده ایم، یا گاهی 
برای بازی کردن مستمر یا رد کردن برخی مراحل یک بازی 
به ما آیتم هایی به عنوان هدیه داده شده است. در بازی های 
باکچینی معموالً این امتیازها و آیتم ها قابل خریدوفروش 
است. به  عبارتی شما عاوه بر بازی کردن می توانید امتیازها 

و آیتم های به دست آورده خودتان را خریدوفروش کنید.
اگر از عاقه مندان بازی هستید، شــاید بد نباشد دو بازی 
STAR ATLAS SANDBOX و Axie Infinity را امتحــان 

کنید.
خرید و نگهداری

این وضعیت فعلی بازار که با نزول و رکود همراه شده، شاید 
زمان خوبی برای خرید رمــزارز و میانگین گیری خرید های 
گذشــته شــما باشــد. قطعاً بازار رمزارز به این صورت باقی 
نخواهد ماند و در روزها یا ماه های آینده شــاهد رشــد بازار 
خواهیم بــود و خریدهای این روزها با ســود همــراه خواهد 

شد.
خریدوفروش ان اف تی

ان اف تی هــا در این بازار دچار ریزش زیادی شــده اند. شــما 
در این بازار می توانید از فرصت های پیش آمده استفاده و 
خریدهای خوبی انجام دهید و دوباره در رونق بازار با سود 

بیشتری ان اف تی های خود را بفروشید.
البته اگر به ان اف تی عاقه دارید، می توانید در ضرب کردن 
ان اف تی های مختلف هم شــرکت کنید، شــاید شــانس با 
شــما یار باشــد و بتوانید یک Blue Chip پیــدا کنید و کل 

ضررهایی را که با ریزش بازار کرده اید، جبران کنید.
آربیتراژ

آربیتراژ به معنای کسب سود از طریق اختاف قیمتی یک 
رمزارز در دو یا چند بــازار معاماتی یا صرافی ارز دیجیتال 
است. بخش کوچکی از مشتریان صرافی های مختلف به 
این کار مشــغول هســتند و از اختاف قیمــت رمزارزها در 
صرافی های مختلف کســب درآمــد می کنند. مثــاً رمزارز 
تتر را از یک صرافی می خرند و در صرافی دیگری با قیمت 

باالتر می فروشند.
استک کردن

اســتکینگ هــم یکــی از روش هــای کســب درآمــد در ایــن 
بازار است. به عنوان مثال شــما مقداری رمزارز را به عنوان 
نقدینگی یا اثبات سهام در استخرهایی قرار می دهید که 
قادرند با توجه به مدت زمان نگهداری به شما مبلغی سود 
بپردازند. از معروف ترین پلتفرم های استک هم می توان به 

Pancakeswap اشاره کرد.
شرکت در IDO ، IEO ، ICO و عرضه اولیه توکن ها

بعضی پروژه های جدید ارز دیجیتال برای به دست آوردن 
نقدینگی اولیه خود پروسه یا کمپینی راه اندازی می کنند که 
شما می توانید با پرداخت مبلغی، از عرضه اولیه یک توکن 
بهره مند شوید و مقداری از آن توکن را خریداری کنید. اگر 
پروژه هــای درســتی انتخاب کنیــد، این شــانس را خواهید 
داشــت که بعد از مدتی برخی از این توکن ها چند ده برابر 

مبلغ روز اول آنها ارزش پیدا کنند 

محمد شهپری

مدیر مارکتینگ

اوکی اکسچنج

چند توصیه برای روزهای رکود

یادداشت
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چهرهماه
تأثیرگذاران کسب وکاری در اکوسیستم رمزارز کشور در یک سال گذشته هم از نظر تعداد و هم از نظر میزان مشارکت 
با آمارهای روبه رشــدی مواجه بوده اند. چهره هایی که در کنار فعالیت کسب وکاری برای توسعه تالش های زیادی 

داشته اند. امیرحسین مردانی، مدیرعامل و هم بنیان گذار بیت پین یکی از این چهره هاست...
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ســال 2۰22 ســال خاصــی بــود؛ هــم بــرای بــازار 
رمزارزها و هم پروژه های رمــزارزی. بازار رمزارز در 
بیشــتر اوقــات این ســال ســیر نزولــی داشــت و خبرهــای بد 
بسیاری از آن شنیده شد. نظر شما به طور کلی در مورد سال 
2۰22 برای رمزارزها چیست؟ فکر می کنید مهم ترین اتفاقات 
این سال چه بودند؟ کدام اتفاقات تأثیر بلندمدت تری روی این 
بــازار خواهنــد داشــت کــه احتمــاال در ســال 2۰2۳ شــاهد 

پس لرزه های آنها خواهیم بود؟
به طور کلی بازارهای مالی همیشــه به صــورت خطی عمل 
نمی کنند و اکثر مواقع حرکت سینوسی دارند؛ اما معموالً 
در بازارهــای کارا تصویــر بلندمــدت یــک تصویــر صعودی 
است. بازار کریپتوکارنسی هم بعد از شکست سال ۲۰17، 
سیر نزولی پیدا کرد. اوایل سال ۲۰۲۰ با شروع  شدن کرونا، 
تعطیلــی ســایر بازارهــای مالــی، محدودیت های ناشــی از 
پاندمی و رکــود اقتصادی، تنها بــازاری که خارج از شــرایط 
فیزیکی دنیا به فعالیت خود ادامه داد، بازار کریپتوکارنسی 

بود. به همین دلیل توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرد. 
افــراد بســیاری در دنیا تحــت تأثیــر کووید قــرار گرفتــه بودنــد و دنبــال محلی برای انباشــت 
ســرمایه های خود می گشــتند. به دنبال این اتفاقات قیمت بیت کوین که در آن زمان حدود 
سه هزار دالر بود، ســیر صعودی در پیش گرفت. این روند تا اواخر سال ۲۰۲1 ادامه داشت و 
بیت کوین به ۶۰ هزار دالر رسید. برخی کوین های دیگر شاهد رشد 1۰۰ تا ۲۰۰ برابری بودند؛ 
اما هر بازار مالی که صعود سنگینی داشته باشد، قطعاً سقوط سنگینی را نیز تجربه خواهد 

کرد و این سقوط کم کم از اوایل سال ۲۰۲۲ آغاز شد. 
نکته ای که در مورد این سقوط وجود دارد این است که از سقوط قبلی قابل پیش بینی تر بود. 
بسیاری از افراد آن را پیش بینی کرده بودند و می دانستند بین سال های ۲۰۲1 تا ۲۰۲3 اتفاق 
خواهد افتاد. آنها می دانستند که همراه این ســقوط، اتفاقات جالب دیگری هم رخ خواهد 
داد. حباب بسیاری از کانسپت هایی که  هایپ شده بودند و یکسری پروژه هایی که صرفاً بر 
مبنای پروپاگانداها رشد کرده بودند، ترکید. هیجان بازار کمتر شد و ریسک آن افزایش یافت. 
این موضــوع باعــث یــک تغییــر رفتــار مهــم در ســرمایه گذاران و صاحبــان کســب وکارهای 
کریپتوکارنسی شــد. آنها پول شــان را با احتیاط بیشــتری ســرمایه گذاری می کردند. از آنجا 
که ســقوط را تجربه کرده بودند، به دنبال پروژه هایی می گشــتند که از نظر بنیادی پروژه های 
خوبی باشــند و بزرگ شــدن نام شــان صرفاً در اثر تبلیغات نباشــد. این اتفاق باعث شــد که 

گفت وگو با امیرحسین 
مردانی، مدیرعامل صرافی 
بیت پین درباره سال 
2022 ؛ مردانی اعتقاد دارد 
کسب وکارهای رمزارزی 
داخل کشور از فضای گنگ 
و مبهم سال های گذشته 
خارج شده  اند 

عبــور  
از ابهام

زها مقایسه کنید، شاید بتوان این سال را  زها در یک سال گذشته را با تاریخ کوتاه رمزار اگر تحوالت بازار رمزار
یکی از تاریخ های خاص بازار رمزارزها و به طور کلی پروژه های بالکچینی دانســت؛ سالی که هم صعود داشت و 
هم سقوط. هم به رسمیت شناخته شدن از سوی بسیاری از کشورها را داشت و هم محدودیت های سفت وسخت 
تنظیم گری را. هم چهره های محبوب داشت و هم نام های منفور. اما شاید معدل کلی این سال را بتوان با رکود 
و ناکامی جمع  بست. ناکامی هایی که بیش از اینکه از ریزش بازار ناشی شوند، از پروژه ها و شرکت هایی نشئت 
می گیرند که یک شــبه به  یکباره نابود شدند و ضربه بدی به شــأن و جایگاه این بازار نوظهور زدند. در ایران اما قصه 
ی از ایرانی ها با این بازار آشنا شدند و مهم تر اینکه  رمزارزها کمی متفاوت تر پیش رفت. در یک سال گذشته بسیار
دولت مردان و تصمیم گیران حوزه سیاست گذاری اگرچه گاه آشتی جویانه و گاه تهاجمی با این فضا رویارو شدند، 

ی های مرتبط با آن را پذیرفته اند.  اما به  نظر می رسد کلیت این حوزه و فناور
هنوز مشخص نیست که در ماه های آینده این بازار به کدام سو خواهد رفت، اما آنچه مشخص شده این است که 
دارایی های دیجیتال و کسب وکارهای رمزارزی در ایران بخشی از اکوسیستم نوآوری شده اند و در حال شکل دادن 
به یک اقتصاد در حال رشد هستند. با امیرحسین مردانی که مدیرعامل صرافی بیت پین و از چهره های شناخته شده 
این صنعت طی دو، سه سال اخیر بوده، درباره فرازوفرودهای بازار رمزارزها و دستاوردها و چالش های آن در یک سال 
گذشته، چه در سطح بین الملل و چه در اکوسیستم داخلی کشــور صحبت کرده ایم، همچنین از آخرین وضعیت و 

تغییرات و برنامه های کسب وکار تحت مدیریتش. 
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بسیاری از پروژه های ان اف تی که صرفاً با تبلیغات رشد کرده 
بودند، شکســت بخورند.  اتفــاق خوبی که بــرای صاحبان 
کســب وکارها رخ داد، ایــن بــود کــه متوجه شــدند چگونه 
پروژه هایی را خلق کننــد که از نظر بیزینس مــدل و فناوری 
پروژه های خوبی باشند و بیشتر درگیر ساختن پروژه شدند. 
فضای اکوسیستم در سال ۲۰۲۲ بر همین محور می گشت 
و تا االن که بیت کوین تقریباً 1۶ هزار دالر اســت، هنوز این 

جو بر فضا حاکم است. 

اکثر افراد معتقدند 2۰22 سال بدی بود. شما در 
این باره چه فکر می کنید؟

به صــورت کلــی می تــوان گفــت ســال ۲۰۲۲ بــرای کســانی 
کــه به تازگی  وارد این فضا شــده  بودند ســال بدی بــود، زیرا 
متحمــل ضررهــای ســنگینی شــدند. امــا بــرای صنعــت 
کریپتوکارنســی ســال بــدی نبــود. بســیاری از تحلیلگران 
معتقدند که اگر ریزش رمزارزها یک یا دو ســال بعد اتفاق 
می افتــاد، ریــزش به مراتب ســنگین تری بــود و احیــای آن 
به شدت سخت تر می شد، ولی این ریزش در سال ۲۰۲۲ رخ 
داد و بسیاری از اقتصاددان ها و تحلیلگران معتقدند زمان 
بســیار خوبی برای این اتفاق بود و احیــای آن هم راحت تر 
و ســریع تر خواهد بود. بنابراین اگر نگاه بلندمدت داشته 
باشــیم، ســال ۲۰۲۲ برای حوزه کریپتو از نظر سیکل بازار، 

سال چندان بدی هم نبوده است. 
امــا از منظرهای دیگــر می توان گفــت بعــد از اینکه  هایپ 
کریپتوکارنســی از بیــن رفــت، افــراد کمتــر درگیر ایــن بازار 
شــدند. در ســال ۲۰۲۲ دولت ها و رگوالتورهــا فرصت پیدا 
کردند که نســبت به این بازار نگاه موشــکافانه تری داشته 
باشــند و در مورد آن تجدیدنظر کنند؛ بنابراین رگولیشــن 
و تمرکــز بــر ایــن بــازار مقــداری از ســال قبــل بیشــتر بــود. 
رگوالتورها و دولت ها سعی کردند از فرصت استفاده کنند 
و صرافی های رمزارزی و کاربران را زیر نظر داشــته باشند و 
با اســتفاده از ابزارهای رگوالتوری، این بازار را تحت کنترل 
خود بیاورند. همچنین همزمان توانستند بازارهایی موازی 
را که ســال ها در دســت خود داشــتند، تقویت کنند و آنها 
را در رکود اقتصــادی فعلی برای مــردم جذاب تر به نمایش 

درآورند. 
در واقــع رگوالتــور در یکســری از کشــورها فعال تــر شــد و 
فعالیت یکســری از صرافی هــا را متوقف کــرد. بایننس در 
برخی کشــورها فرایند احــراز هویت را دشــوارتر کــرد. برای 
اینکــه بــازار صرافی هــای غیرمتمرکــز هــم تحــت نظــارت 
رگوالتــور قــرار بگیــرد، توکن هــای احــراز هویــت توســط 
صرافی های متمرکز در دنیا صادر شد. این توکن ها به هویت 
هر نفر در شبکه باکچین متصل است و اگر افراد بخواهند 
از دنیای واقعی پولــی را به صرافی هــای غیرمتمرکز انتقال 

دهند، رگوالتور می تواند آنها را شناسایی کند. 
بنابرایــن می تــوان گفــت یکــی از شــعارهای اصلــی حــوزه 

کریپتوکارنســی که عدم تمرکز اســت، با ایــن اقدامات زیر 
سؤال رفت. این مســئله می تواند در آینده برای پروژه های 

باکچینی و این صنعت تبعات منفی داشته باشد. 
ســال گذشــته بــرای اکوسیســتم رمــزارزی ایران 
چطور بود؟ اتفاقات سال گذشته در اکوسیستم 
را چگونه ارزیابی می کنید؟ رگوالتــوری، فرازوفرود صرافی ها و 
دیگــر پروژه هــای رمــزارزی در ســال 2۰22 در ایــران چگونــه 
عملکردی داشــتند؟ کدام بخش های اکوسیســتم پیشرفت 

خوبی داشتند و کدام بخش ها عقب ماندند؟
ســال گذشــته بــرای صنعــت اقتصــاد دیجیتــال کشــور 
ســالی پرچالش بود. از متغیرهــای کان اقتصــادی گرفته 
تا اختــاالت در زیرســاخت های اینترنت کشــور، تأثیرات 
منفی بزرگی روی اقتصاد دیجیتال کشور و به تبع آن بازار 
رمزارزها داشت. بیشترین تأثیرات منفی را در شش ماه و 
به خصوص سه ماه اخیر شاهد بودیم که اختاالت اینترنت 
به اوج خود رســید. من معتقدم بازار رمزارز ایران در ســال 
گذشــته توانســت با جذب کاربران زیاد به صورت رســمی 
به عنوان یکــی از بازارهــای موازی ســرمایه گذاری بــه مردم 
معرفی شــود؛ یعنی اگر ســه ســال پیــش از مردم ایــران در 
مورد این بازار می پرسیدید، شاید هیچ اطاعی در مورد آن 
نداشتند، اما االن اکثر مردم به این بازار به عنوان گزینه ای 
برای ســرمایه گذاری نگاه می کنند. این اتفــاق مهمی برای 

بازار کشور بود. 
مســئله دیگری که وجــود دارد، این اســت کــه صرافی های 
کشــور و پروژه هــای باکچینی ســاختاریافته تر شــدند. در 
واقع سیاســت های کلی در حوزه تبادالت رمــزارز مقداری 
مشخص تر و این بازار نسبت به گذشته پیداتر شد و دیگر 
فضای گنگی در ایــن بازار وجود نــدارد. نهادهــای دولتی و 
حاکمیتی اطاع بیشــتری از نحوه کارکرد ایــن صنعت در 
کشــور پیدا کردنــد؛ نهاد هایی تنظیم گــری که هر کــدام به 
نحوی با این فنــاوری در ارتبــاط بودند، با ســاختار فناورانه 
آن بیشتر آشــنا شــدند و چارچوب ها و رویکردهای خاص 
خود را برای مواجهه با این فضا و مدیریت آن اتخاذ کردند. 
ما فرصت های بسیاری را برای رگوالتوری این فضا از دست 
دادیم، اما در ســال گذشــته رگوالتور این بــازار و فنــاوری را 
به عنوان بازاری که مردم از آن استفاده می کنند، پذیرفت و 

به دنبال راه حل هایی برای مدیریت این فضا گشت. 
در کشور ما عماً به جز صرافی ها، پروژه باکچینی و رمزارزی 
در ســال گذشــته وجود نداشــت، زیرا صرافی هــای رمزارز 
ماهیت باکچینی و رمزارزی کمتری نسبت به سایر پروژه ها 
دارند و پروژه های باکچینی در صورتی می توانند فعالیت 
کنند که فضای رگوالتوری کشور آنها مشخص تر و دقیق تر 
باشد. فضای رگوالتوری کشور ما خاکستری است و قوانین 
و دســتورالعمل ها صرفاً در مــورد ماینینــگ و صرافی های 
رمزارز اســت. به همین دلیل پروژه های دیگــر کمتر امکان 

بروز و ظهور دارند. 

ما فرصت های 
بسیاری را برای 

رگوالتوری این 
فضا از دست 

دادیم، اما در 
سال گذشته 

رگوالتور این 
بازار و فناوری را 

به عنوان بازاری 
که مردم از 
آن استفاده 

می کنند، 
پذیرفت 

و به دنبال 
راه حل هایی 

برای مدیریت 
این فضا 
گشت 
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فکــر می کنیــد ســال 2۰2۳ چــه تغییراتــی را در 
اکوسیستم رمزارزی ایران شاهد خواهیم بود؟ چه 
بازیگرانی جدیدی پا به این عرصه می گذارند و کدام بازیگران از 
آن خداحافظی می کنند؟ کدام پروژه ها می مانند و کدام یک از 

اکوسیستم می روند؟
اگر بخواهیم اکوسیستم را به دو قسمت صرافی های رمزارز و 
پروژه های باکچینی تقسیم کنیم، با وجود ساختار رگوالتوری 
کشور، به نظر نمی رسد پروژه های باکچینی پیشرفتی داشته 
باشــند؛ زیرا ایــن پروژه هــا نیازمند به بلــوغ رســیدن رگوالتور 
هستند که در کشور ما تا رســیدن به این نقطه همچنان راه 
هســت. فعاالن این حوزه هم چــاره ای به جز ســرمایه گذاری 
در خارج از کشور ندارند؛ بنابراین این قسمت بازار همچنان 
بدون پیشرفت خواهد بود و پروژه هایی هم که وجود دارند یا 

شکست می خورند یا از کشور مهاجرت خواهند کرد. 
قســمت دوم، صرافی های رمزارز هســتند که در کشور ما به 
بلوغ خوبی رســیده اند. بازیگران عمده مشــخص هســتند 
و قواعــد بازی هم تــا حدودی واضح اســت. هرچند در ســال 
گذشــته رگوالتور ســعی کرد محدودیت های زیادی - مانند 
سقف برداشت یا واریز - روی صرافی های رمزارز اعمال کند، 
اما صرافی ها به رشد خود ادامه دادند. دلیل رشد صرافی ها 
چیزی غیر از کاربردپذیری نیست، زیرا مردم به دنبال استفاده 
از صرافی رمزارز هستند و این رشد به عقیده من ادامه خواهد 
داشت.  اما ترکیب بازار به نوعی خواهد شد که زیرساخت و 
رگوالتوری نقش مهمی در صرافی رمزارز بازی خواهند کرد. به 
طوری که در سال آینده شرکت هایی که از زیرساخت بهتری 

برخوردارند، شانس بیشتری برای ماندن در بازار دارند. 
در نهایت در رشــد این فناوری و اکوسیســتم وابسته به آن، 
رفتار رگوالتور و حاکمیــت و وضعیت اینترنت نقش مهمی 
دارد و هر پیشرفتی به رفتار این بخش و نحوه مدیریت آنها 
وابسته اســت. اگر زیرساخت اینترنت کشــور از این حالت 
خارج شــود و بــه حالــت عــادی بازگــردد، می توانیــم امیدوار 
باشیم که این اکوسیستم پیشرفت کند. هرچند کاربر ان به 
رشد طبیعی خود ادامه خواهند داد و برای بهره گیری از این 
فناوری منتظر کسب وکار ایرانی نمی مانند. مرز جغرافیایی 
برای این فناوری معنایی ندارد و کاربر می تواند از هر جای دنیا 

از آن استفاده کند. 

رفتار کاربــران ایرانــی را در یک ســالی که گذشــت 
چگونــه ارزیابی می کنیــد؟ وقتی بازار ســیر نزولی 
داشت یا اتفاقات ناگواری چون فروپاشی برخی پروژه ها رخ داد، 

رفتار کاربران چگونه بود؟
اول بگویم که سال گذشته ســالی پر از چالش و نوسان برای 
بیت پین بود. ابتدای ســال را با جذب موجــی از کاربران آغاز 
کردیــم و در نقطــه اوج جــذب کاربــر در بیت پیــن بودیــم، تــا 
اواسط سال که با افت بازار کریپتوکارنسی ها قدری هم بازار 
خریدوفروش خلوت شد و این مجال را به ما داد تا بتوانیم به 

زیرســاخت های اساســی بیت پین از جمله زیرساخت های 
معامات، زیرســاخت های شرکت، زیرســاخت های تجربه 
کاربــری شــرکت و تجربــه کاربری محصــول بیت پیــن فکر و 
بهبودهایی را در این زمینه ایجاد کنیم و بتوانیم یک تجربه 

امن و مطمئن را برای کاربران فراهم آوریم. 
اما کاهش قیمت کریپتوکارنســی امید در این بازار را نسبتاً 
کــم کــرد؛ احساســات منفــی افزایــش یافــت و کاربــران را در 
حالت ترس قــرار داد. وقتی کاربــران در حالت ترس باشــند، 
عمدتاً کمتر دســت به خریدوفروش رمــزارز می زنند و صرفاً 
مشاهده گر بازار خواهند بود. این اتفاق در بیت پین هم افتاد. 
اما یک تجربه خیلی جالــب در بیت پین این بود کــه بازار در 
صورت ثبات، راکد بود، اما در صورت نوســان کاربــران دوباره 
فعال می شدند و به خریدوفروش خود ادامه می دادند. یعنی 
وقتی یک رمزارز به شدت سقوط یا به شدت صعود می کرد، 

فعالیت کاربران هم به تبع آن افزایش می یافت. 
سومین اتفاق بزرگی که در این بازار افتاد، همین اتفاقات اخیر 
کشور بود که به قطع اینترنت و اختاالت سراسری منجر شد. 
این مسئله کار پلتفرم ها و کسب وکارهای اینترنتی را به شدت 
تحت تأثیر قــرار داد. پلتفرم های مالــی از جمله صرافی های 
رمزارز به شدت به ثبات اتصال نیاز دارند؛ از آنجا که معامات 
آناین هســتند، تعداد افراد زیادی در لحظــه در حال انجام 
معامات اند و لحظه ای قطع و وصل شــدن زیرســاخت های 
اینترنت می تواند معامات آنها را به کلی مختل کند. وقتی 
این فضا پیش می آید، عدم اطمینان به شــدت افزایش پیدا 
می کند و مردم به سختی می توانند به زیرساخت ها اعتماد 
 کنند و به تبع آن به پلتفرم هایی که در کشــور وجود دارد هم 
اعتماد کمتــری می کنند؛ زیــرا اساســاً نمی توانند بــا آنها به 

شکل روان و مفید کار خود را انجام دهند.
در مقاطعی نیز بــه علت قطعی اینترنت به کلی دسترســی 
فعاالن این حــوزه به پلتفرم هــای داخلــی از جمله بیت پین 
از بین رفتــه بــود و این مســئله معامات و حجــم معامات 
و فعالیت پلتفرم هــا را تحت تأثیر قــرار داد  که بیت پین هم 
از آن در امــان نبود. با ایــن وجود تعداد کاربــران فعال ثابت، 
یعنی تعداد کاربرانی که هر روز و مســتقل از نوســانات بازار 
فعالیــت می کننــد، روزبــه روز در حــال افزایش اســت و این 
نشــان می دهــد مــردم مســتقل از فرازوفرودهای بــازار برای 
سرمایه گذاری به رمزارزها به عنوان یک دارایی جایگزین فکر 
می کنند و افزایش کاربران فعال روزانه بیت پین شاهدی بر 

این مدعاست. 

به نظر می رســد بتوان درس های بســیاری از سال 
2۰22 گرفت. قطعاً صرافی های رمزارز در هر یک از 
این اتفاقات تجربیاتی کســب کرده  و نکاتــی را آموخته اند. اگر 
بخواهید راجع به این تجربیات صحبت کنیــد، به چه مواردی 

اشاره می کنید؟
ســال ۲۰۲۲ از منظر اتفاقات ناگهانی ســال بسیار مهمی 

به نظر نمی رسد 
پروژه های 

بالکچینی 
پیشرفتی 

داشته باشند؛ 
زیرا این پروژه ها 

نیازمند به 
بلوغ رسیدن 

رگوالتور 
هستند که 

در کشور ما تا 
رسیدن به این 

نقطه همچنان 
راه هست
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بود. یکــی از بزرگ تریــن اتفاقاتی که افتاد، ورشکســتگی 
صرافی اف تی ایکس بــود که دومین صرافــی بزرگ جهان 
بود. ایــن صرافی تبلیغــات فراوانی کــرده و بودجه بســیار 
زیــادی بــرای پروموت کردن خــود صــرف کرده بــود. حجم 
معامات بسیار زیادی نیز در سراسر جهان داشت و حتی 
بسیاری از صرافی های بین المللی از سراسر جهان به این 
صرافی وصل می شدند. اما شاهد بودیم که در یک شب 
این صرافی کاماً از بین رفت و تصمیم هــای بلندپروازانه 
کــه در ســال های قبل گرفتــه بودنــد و هزینه هــای بیش از 
حدی که در یکی دو ســال اخیر کرده بودند، این صرافی را 
ورشکســته کرد. ماجرای اف تی ایکس یکــی از بزرگ ترین 
درس ها را برای کســب وکارهای فعال در این حوزه داشت 
که شــاید در حال حاضر با نقدینگی یا ســود بســیار زیاد 
و حجــم معامات باالیــی کار کنند، اما ممکن اســت فردا 

وجود نداشته باشند. 

در این میان برخی رمزارزها و توکن ها هم شکست 
خوردند...

بلــه و ارزش بســیاری از ارزهــای دیجیتــال صفــر شــد. 
پرســر و صداترین آنهــا لونا و اخیــراً گاال بــود که ایــن امر هم 
ضــرورت مدیریــت ریســک و دقــت عمــل صرافی هــای ارز 
دیجیتال در ارائه رمزارزها و هم اطاع رسانی و آگاهی رسانی 
به کاربران شــان در مــورد این فضا را آشــکار کرد. ایــن اتفاق 
نشــان داد شــرکت های بــزرگ و پروژه های بــزرگ می توانند 
در یک شب به کلی نابود شــوند؛ بنابراین مدیریت ریسک 
این فضا هم در الیه کسب وکار و هم در الیه افراد یک نکته 
و یک تجربه بسیار مهم برای کســب وکارها دارد که باید به 
آن توجه کنند. سودده بودن این فضا در مقاطع خاص نباید 
کسب وکارها و افراد را به سوی رؤیاپردازی و بلندپروازی سوق 
دهد تا فعالیت هایی با عدم مدیریت ریسک انجام دهند، 

زیرا در نهایــت ممکن اســت اتفاقات فاجعه بــاری رقم 
بخورد و یک کسب وکار کاماً ورشکسته شود. لونا 

و گاال به شدت کسب وکار ما را نیز تحت تأثیر قرار 
دادند. البته تأثیر لونا بر کســب وکار ما به مراتب 
کمتر بود و ضرر آن بیشتر متوجه کاربران شد. 
اما در شبکه خاص گاال ما متعهد به بازپرداخت 
ارزهای دیجیتالی که در کیف پول افراد هستند، 
بودیم و مجبور شدیم هزینه ریالی قابل توجهی 
را متحمل شویم و از محل صندوق بیمه ای که 
در بیت پین طراحی شده، خسارت ناشی از این 

اتفاق را جبران  کنیم. 

بیت پین در حال حاضــر از حیث تعداد 
کاربــران، تراکنش هــا، درصــد رشــد و... چه 

وضعیتی دارد؟
بیت پین بیش از یک میلیون کاربر دارد و در ســه، چهار ماه 

اخیر نسبت به سال گذشته رشــد 1۰۰درصدی داشته ایم. 
البته در ســه، چهار ماه اخیر ســرعت جذب کاربــر مقداری 
کمتــر شــده و در حــال حاضــر روزانــه حــدوداً ۲۰۰۰ کاربر در 

بیت پین ثبت نام کرده و شروع به فعالیت می کنند.
همان طور که می دانید تراکنش های بیت پین از وضعیت کلی 
بازار کریپتوکارنسی بسیار تأثیر می پذیرد. حجم بازار جهانی 
حوزه کریپتوکارنسی کاهش یافته و به تبع آن میزان و حجم 
معامات و تراکنش های بیت پین هم کم شده بود. اتفاقاتی 
که در سه ماه گذشته در کشــور ما افتاد نیز باالخره تأثیرات 
خود را گذاشــته و در مقاطعی از زمان این مسئله به کاهش 

فعالیت کاربران نیز منجر شده است.

 برنامه های شــما برای ســال 2۰2۳ چیســت؟ چه 
فیچرهــای جدیــدی اضافــه خواهیــد کــرد و چــه 

چشم اندازی برای کسب و کار خود در نظر گرفته اید؟
در ســال ۲۰۲3 ما چهار فعالیت اصلــی در بیت پین انجام 
خواهیم داد. فعالیت اول ایجاد نسخه جدید از محصول 
بیت پین است که در آن ظاهر و جریان جدیدی از بیت پین را 
خواهید دید که تجربه کاربری بهتری خواهد داشت. عاوه 
بر آن یکسری ابزارها و فیچرهای فراگیری که در حال حاضر 
در دنیا وجود دارد و بعضی از صرافی های خارجی و دکس ها 
از آن اســتفاده می کنند، به بیت پین اضافه خواهیم کرد تا 
کاربران بتوانند از این ابزارها برای تسهیل کارشان استفاده 

کنند؛ این اتفاق در اوایل سال ۲۰۲3 خواهد افتاد.
دومیــن اتفاقی که در ســال ۲۰۲3 در بیت پیــن رخ خواهد 
داد، ایجــاد یک نــگاه راه حل محــور و خدمات محــور برای 
کاربران است. در همین راستا ما مجموعه ای از محصوالت 
را بــه زنجیــره ارزش بیت پیــن می افزاییــم کــه در زمینــه 
لندینــگ، ســرمایه گذاری و تریــد حرفــه ای بــه کاربــران 
خدمات رســانی کننــد. هر کــدام از ایــن خدمــات در قالب 
یک محصــول جدید بــه بازار ارائــه می شــوند و همه این 
خدمــات به صــورت یــک هــاب بــه بیت پیــن متصل 
خواهند شد و زنجیره ارزش این حوزه را برای کاربران 
تکمیل می کنند. فعالیت سومی که در سال ۲۰۲3 
خواهیم داشت، حفظ و تثبیت جایگاه بیت پین 
به عنــوان یکــی از بازیگران اصلــی بــازار خواهد 
بود. ما برنامه ریزی کرده ایم تا رشد 1۰۰درصدی 
در تعــداد کاربران مــان در ســال ۲۰۲3 داشــته 
باشیم و بتوانیم جایگاه خود را در بازار تثبیت 
کنیــم و خیــزی در جهــت رشــد چنــد برابری 
در ســال های آینــده برداریــم. در ســالی کــه 
گذشت، ما برای این استراتژی برنامه ریزی ها 
و بسترسازی های بسیاری کردیم. زیرساخت 
ایجاد شده و امسال سعی می کنیم که از این 
زیرســاخت ها بهره بــرداری کنیــم تــا کاربران 

بتوانند نمودهای آن را در بازار ببینند



جابه جایی کامیونیتی!
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جابه جایی کامیونیتی!

»والتــز«، بازارســاز خــودکار 
مبادلــه نــرخ بهــره، پــس از 
هــــــــک شدن دیــــــسکــــــــورد 
کامیونیتــی اش را بــه درون 
زنجیره خــود منتقل کــرد. به 
نظــر می رســد پــس از حملــه هکرهــا بــه ســرورها و 
اکانت هــای دیســکورد در ماه هــای اخیــر فنــاوری و 
فعاالن وب3 به شدت تحت تأثیر قرار گرفته اند و به 
ایــن نتیجــه رســیده اند کــه بایــد بــرای جمــع کردن 
هواداران خود روی شبکه های اجتماعی اختصاصی 
تمرکــز کننــد. بــا اعمــال ایــن تغییــرات، اعضــای 
کامیونیتی از یک ابزار منبع باز بهره خواهند برد که 
بــه  واســطه آن می تواننــد هویــت خــود را بــا روشــی 

برنامه ریزی شده و قابل ترکیب تأیید کنند. 
اعضــای کامیونیتی ایــن فرصت را خواهند داشــت 
که بــا شــرکت در فعالیت هــا و انجــام وظایــف درون 
جامعــه، توکن هــای روح بســته )Soulbound( بــه 
دست آورند. توکن های روح بسته یا SBT توکن های 
غیرقابــل انتقالی هســتند که هویــت دیجیتال یک 
فرد را در بســتر باکچین نشان می دهند. بر اساس 
میــزان مشــارکت اعضــا در فعالیت هــای دائــو، این 
توکن هــا می تواننــد در پایان هر ســه مــاه بازخرید یا 

ضرب شوند.
جالب اســت بدانید که مفهوم توکن های روح بسته 
توسط ویتالیک بوترین، یکی از بنیان گذاران اتریوم 
معرفــی شــد. می تــوان ایــن توکــن را به عنــوان یــک 
ان اف تی غیر قابــل انتقال توصیف کرد که  بخشــی 
از هویت کاربر و دستاوردهای آنها را در وب3 نشان 
می دهد. شــبکه الیه۲ اتریوم هم اولین پذیرنده این 

توکن ها بود. 
»ســایمون جونــز«، مدیرعامــل و هم بنیان گــذار 
والتزلب در مصاحبه ای می گویــد: »پس از به خطر 
افتادن حساب یکی از اعضای تیم، تصمیم گرفتیم 
کامیونیتی را جابه جا کنیم.« او ادامه می دهد: »پس 
از این اتفــاق ما خیلی جدی تــر در مــورد کامیونیتی 
خود فکر کردیم. در حقیقت همه چیز در یک نقطه 
متمرکز شــده بــود و اگر ایــن نقطه بــه هــر دلیلی به 

خطر می افتاد، همه چیز از دست می رفت.«
به گفتــه جونز، حدود 15 هــزار عضــو کامیونیتی در 
کانال والتز دیســکورد فعال هســتند. جونز پروســه 
انتقــال ایــن اعضــا بــه درون زنجیــره را »یــک روش 

وابسته به وب3 برای ساختن آینده« می داند. 
او می گوید: »بــه  محض اینکه چیزی را از ســرویس 
متمرکز خارج  کنید و در زنجیره قــرار  دهید، زنجیره 
چیــزی را کــه می تــوان روی آن ســاخت، توســعه 
می دهد. این ادغام واقعاً هیجان انگیز است.«   
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برخی می گویند درباره 
کریپتو آرت سؤاالت 
زیادی وجود دارد و نباید 
خیلی زود برای جنبه های 
مثبت آن هیجان زده شد. 
دالیل آنها چیست؟

اسارت یـــــــــــــــارهایی؟


