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 آیا بازار رمزارزها وارد دوران فرسایشی ریزش شده یا مسیر صعودی خودش را پیدا می کند؟
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چین لینک یکی از پروژه های داغ بازار رمزارزها 
مدیرعامل سابق گوگل را به تیم خود اضافه کرد
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ســعید محمد، دبیر شــورای عالی مناطــق آزاد در 
آیین گشایش هشتمین نمایشگاه کیش اینوکس 
۲۰۲۱، درباره راه اندازی پایلوت رمزارز ملی در جزیره 
کیش صحبت هایی کرد که هم امیدوارکننده اند و 
هم مهم. به خصوص برای فعاالن صنعت رمزارز 
و تبادل کشور که مدت هاست از فرصت های این 
حــوزه بــرای کشــور می گوینــد و در میان مدیــران و 
مســئوالن کشــور چندان مخاطب جــدی ای پیدا 

نمی کنند.
اما حاال که آقای محمد اعالم کرده باید از ظرفیت 
رمزارزها و ایجاد پلتفرم هــای صرافی دیجیتال که 
از مهم ترین ظرفیت ارزهای دیجیتال و فناوری در 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اســت، حمایت و این 
موضوع را در مجموعه اقتصادی کشور با جدیت 
پیگیری کرد فرصت خوبی اســت تا این موضوع و 

ورود دولت به این حوزه را موردتوجه قرار دهیم.
اما ابتدا الزم است چالش ها و دغدغه های حوزه از 
زبان بخش خصوصی هم شنیده شود. بیت پین 
فعالیت خود را در منطقه آزاد انزلی شــروع کرده و 
تجربه کاملی در رابطه با راه اندازی یک کسب وکار 
رمزارزی، تا تبدیل شــدن به یکی از ســه بستر برتر 
تبادل از نظر حجم مبادالت در یک 
منطقــه آزاد کشــور دارد. بــه همین 
دلیل ما به عنوان  تنها بستر تبادلی 
در نمایشــگاه بورس، بانــک و بیمه 
)کیــش اینوکــس ۲۰۲۱( شــرکت 
کردیم.بــا اینکــه مــدت کوتاهــی 
از تصــدی آقــای محمــد در ســمت 
دبیر مناطــق آزاد کشــور می گــذرد، 
صحبت های اولیه و طرح های ایشان 
در رابطه با نســل هفتم مناطق آزاد 
یا همان مناطق آزاد هوشــمند و رویکرد ایشان در 
رابطه با رمزارزها و مبادالت آنها، برای فعاالن مناطق 
آزاد امیدوارکننــده اســت؛ اما بهتر اســت حاال که 
نمایشگاه خصوصی سازی در کیش برگزار شده، 
دغدغه ها و چالش های این حوزه و نقشه راهی که 
می تواند مناسب باشد، از زبان بخش خصوصی و 

فعاالن همین حوزه شنیده شود.

 مراقب انحصار باشیم
اولین و مهم ترین مســئله ای که دبیرخانه مناطق 
آزاد باید به آن توجه کند، ایجاد یک استقالل مالی 
در مناطق آزاد و تشکیل یک  نهاد تصمیم گیرنده 
و سیاســت گذار به  غیر از بانک مرکزی است؛ زیرا 
در حال حاضر در مناطق آزاد کشور ما، بانک های 
مستقل مخصوص مناطق آزاد وجود ندارد. حتی 
هنوز در منطقه آزاد انزلی شعب ارزی ایجاد نشده 
است. هرگونه تصمیم گیری مربوط به این حوزه در 
اختیار بانک مرکزی است و مناطق آزاد، هیچ گونه 
اســتقالل نظــری در ایــن رابطــه ندارنــد. زمانی که 
نمی توانیــم به صــورت پایلــوت و مســتقل، یــک 
سیستم مالی ســنتی در منطقه آزاد ایجاد کنیم، 

چگونه می خواهیــم وارد چالش پیچیــده ای مثل 
رمزارزها شویم؟

با توجه به موارد گفته شده، اولین گامی که در این 
حــوزه باید برداشــته شــود، رفع مانع فعلــی بانک 
مرکــزی در رابطه بــا زیرســاخت های ســنتی مالی 
در مناطق آزاد اســت. بانک های ویــژه  مناطق آزاد 
می توانند به صــورت نوین و همگام بــا فناوری های 
روز دنیا طراحی  شده و ارتباط های زیرساختی مالی 
آنها با حوزه رمزارزها از همان ابتدا تعریف  شــده و 

شفاف باشند. 
دومین گام، ایجاد زیرساخت های کسب وکارهای 
هوشمند از جمله کســب وکارهای حوزه رمزارز در 
مناطق آزاد اســت. مناطق آزاد کشور ما به صورت 
ســنتی، تجارت محــور و کاالمحور هســتند؛ برای 
همیــن زیرســاخت های کســب وکارهای نویــن و 
اینترنتی در این مناطق به شــدت ضعیف اســت. 
این زیرســاخت ها از اینترنــت باکیفیت شــروع و 
به فرایندهای تعریف نشــده و مبهــم در این حوزه 
می رسد. الزمه ایجاد »کسب وکارهای رمزارزی« یا 
»رمزارز ملی« با محوریت مناطق آزاد، این است که 
کسب وکارهای فعال در سطح کشور به این مناطق 
کوچ کرده یا ســرمایه گذاران راغب باشند تا در این 
مناطق فعالیت و سرمایه گذاری کنند. برای جذب 
ســرمایه گذاران و ایجاد انگیزه در کســب وکارهای 
فعلی، به زیرساخت های استاندارد، حتی بهتر از 

میانگین کشور، نیاز اساسی داریم. 
سومین گام، نظارت دقیق و سخت گیرانه دبیرخانه 
بر مناطق آزاد اســت. در همین حــال که صحبت 
می کنیم، قوانیــن حوزه مایــن در کشــور مصوب و 
مشخص است؛ اما بسیاری از مناطق آزاد کشور 
در حال تخلف هســتند و برای صدور مجوز حوزه 
ماین، از وزارت صمت استعالم می گیرند؛ در حالی  
که مناطق آزاد در زمینه استخراج ارزهای دیجیتال، 
دارای استقالل قانونی هستند و بر مبنای تصمیم 
خود می توانند مجوز صادر کنند. همچنین برخی 
از مناطق آزاد با استناد به تصمیم وزارت صمت که 
یک تصمیم برای مناطق اصلی است، کل این حوزه 
را ممنوع اعالم کردند؛ این در حالی است که برخی 
مناطق دیگر، فعالیت در این حــوزه را آزاد و قانونی 
می دانند. این عدم هماهنگی و همچنین رفتار توأم 
با احتیاط در برخی مناطق، نشان از نظارت ضعیف 
دبیرخانه بر مناطق آزاد و اجرا نکردن قوانین مناطق 
آزاد کشــور دارد. ایــن اتفــاق در حوزه هایــی ماننــد 
تبادل رمزارز ملی نیز می تواند تکرار شود و ما باید 
با وضع یک سیستم نظارتی سخت گیرانه، مانع 
از بــروز این مســائل شــویم. البته ســامان دهی در 
حوزه رمزارزهــا در مناطــق آزاد نبایــد در نهایت به 
ایجاد انحصار منجر شــود. ســعید محمــد، دبیر 
شــورای عالی مناطــق آزاد هــم در مصاحبــه اخیر 
خود گفته سامان دهی، یک پایلوت خواهد بود که 
نشان دهنده امکان ایجاد این فضا به صورت قانونی 

و شفاف در کشور است. 
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استقبال از صحبت های دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور درخصوص 
راه اندازی رمزارز ملی

باید نقشه راه درستی داشته باشیم!
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نوآوری ممنوع!

تحليل
A N A L Y S I S

چــه زمانــی روایــت »شــما اجــازه ندادیــد قوانیــن 
منسوخ شــده مانــع نــوآوری شــوند« بــه »شــما مرتکب 
جرم شده اید؟« تبدیل می شود؟ مرزی که این دو روایت 
را از هــم جــدا می کند، بســیار باریک اســت؛ آنچــه این 

مرز را می سازد، چیزی اســت به نام شانس. 
شانس و ریســک دو روی یک سکه هستند 
و بســیاری از افــراد موفــق ترجیــح می دهنــد 
اشــاره ای بــه شــانس در موفقیت هایشــان 
نکنند. این موضوع جزء خطاهای شناختی 
ماســت؛ موفقیت هایمــان را بــه خودمــان 
نســبت می دهیــم و شکســت هایمان را بــه 
محیط؛ موفقیت دیگران را به محیط نسبت 
می دهیــم و شکســت ها را بــه خودشــان. از 
نظــر ما کســی کــه شکســت خــورده اســت، 
فــرد بی عرضه ای بــوده کــه نتوانســته جلوی 

شکست را بگیرد. آن کسی که به دنبال نوآوری رفته، ولی 
به یک مجرم تبدیل شده، با آن کسی که به دنبال نوآوری 
رفته و قوانین منســوخ را زیر پا گذاشته، چقدر متفاوت 
هســتند؟ در همین ایران مواردی داشتیم که به فردی از 
طرف دولت، جایزه کارآفرین سال داده شده و بعد همین 

فرد به دلیل جرم های اقتصادی اعدام شده است! 
بنابرایــن در تحلیل شــرایط امــروز و تاریخی که مــا را به 
این نقطه رسانده، باید به موضوع شانس توجه ویژه ای 
داشــته باشــیم و تالش کنیم تا حد ممکن تأثیر شانس 
را کمتر کنیم. برای اینکه بتوانیم تأثیر شانس را کاهش 
دهیــم، اندکــی بدبینــی و ناامیــدی الزم اســت؛ اگــر قرار 
باشد چشمان مان را روی واقعیت ها ببندیم، در نهایت 
زمان می گذرد و مانند قورباغه ای که درون آب قرار گرفته، 
می پزیم بدون اینکه متوجه گرم شــدن آب شویم. آنچه 
کســب وکارهای نوآور الزم اســت انجام دهنــد، توجه به 

جزئیات کوچک و اصالح مستمر آن شکاف هاست. 
اگر تاریخ زمین را نگاه کنیم، متوجه می شــویم که زمین 
پنج بار وارد عصر یخبندان شــده اســت؛ تا مدت ها این 
سؤال برای دانشمندان وجود داشت که انرژی عظیمی 
کــه بــرای ایــن یخبندان هــا الزم اســت، چگونــه تأمیــن 
شــده اســت؟ یعنی چه شــده که زمین از مقــدار زیادی 
انرژی محروم شده که توانســته ایم وارد عصر یخبندان 

شــویم؟ منبع این انــرژی بزرگ کجا بوده اســت؟ پاســخ 
متحیرکننده اســت: بــرای ایــن یخبنــدان بزرگ نیــاز به 
زمســتان های بــزرگ نداریــم؛ کافــی اســت تابســتان ها 
اندکی خنک تــر شــود. همین خنک شــدن تابســتان ها 
باعث می شــود برف های زمســتان کمتر آب 
شــوند و همان اندک برف های باقی مانده در 
زمستان بعدی با الیه دیگری از برف پوشانده 
می شود. برف  در تابستان بعدی بیشتر باقی 
می مانــد و همیــن برف هــا بــه افزایش ســرما 
کمک می کنند و همین چرخــه در نهایت به 
عصر یخبندانی منجر می شود که همه چیز 

را متوقف می کند.
وقتی اندکی خنک شدن تابســتان می تواند 
در بلندمــدت زمیــن را وارد عصــر یخبنــدان 
کنــد، تغییــرات کوچــک در اقتصاد نــوآوری 
می تواند زمینه شکست های بزرگی را فراهم کند و روایت 
»شــما اجازه ندادید قوانین منسوخ شــده مانــع نوآوری 
شــوند« به »شــما مرتکب جرم شــده اید« تبدیل شود. 
یکــی از همین مــواردی کــه در هفتــه گذشــته در فضای 
اقتصــاد نــوآوری ایــران رخ داد و مایــه تعجــب بســیاری 
شــد، دو بند پر ابهام نامه رئیس دفتر ریاســت جمهوری 
بــه معاونــت حقوقــی ریاســت جمهوری بــود؛ در یکــی 
از بندهــای ایــن نامــه کوتــاه آمــده بــود کــه دولــت ورود 
اســتارتاپ ها بــه عرصه هایــی را کــه در نظــام اقتصادی، 
ارزی و پولی کشــور اخالل ایجاد می کنــد، منع کند! این 
درخواست ظاهراً ساده، باعث تعجب فعاالن عرصه های 
نــوآوری مالی شــده اســت؛ چراکــه کار این اســتارتاپ ها 
برهم زدن بازی است. اگر تا دیروز این بازی فراتر از قوانین 
منسوخ شــده رفتن بود، آیا امروز در حال تبدیل به جرم 
است؟ آیا استارتاپ هایی که قوانین منسوخ را زیر سؤال 
می برنــد، قــرار اســت زیــر ســؤال بروند؟ آیــا نظــم کهنه 
می خواهد بر نظم جدیــد غلبه کند؟ اینها پرســش های 
مهمی هســتند که فعــاالن عرصه های اقتصــاد نوآوری 
نباید ساده از کنار آنها بگذرند. اگر حواس مان نباشد و 
نسبت به موضوعات به درســتی واکنش نشان ندهیم، 
به مرور ماننــد یــک قورباغه در آبــی که زیرش شــعله ای 

روشن است، می پزیم.

امیرحسین 
مردانی 
مدیرعاملبیتپین

@mardani

 دولت هــا یــک دغدغــه مهــم دربــاره ارز 
کشورشــان دارند که آن از دست رفتن تسلط 
این ارز در کشورشان است که می تواند به بحران جدی 
اقتصادی و حتی شکست آن دولت و حاکمیت منجر 
شود و هر نیرویی که بخواهد ارز کشور را تضعیف کند، 
با ضربه ای سهمگین پاسخ داده می شود. از زاویه دید 
دولت ها، رمزارزها به عنوان برهم زنندگان نظم موجود 
ابزارهایی خطرناک هستند. شبیه سرکشانی هستند 
که نعره کشان به جان ارز رایج و اقتصاد کشور افتاده اند 
و ریشــه بــه تیشــه آن دولــت می زننــد. ایــن دغدغــه، 
دغدغه اشتباهی نیست، اشتباه جایی است که تصور 
کنیم بــا اخطــار و نامــه و بخشــنامه می توانیــم جلوی 
اســتفاده مــردم از ابزارهایــی کــه طعــم شــیرینش را 

چشیده اند، بگیریم.
»کریســتین الگارد«، رئیــس بانــک مرکــزی اروپــا، 
دغدغه دولت ها را به خوبی نشان داد؛ جایی که درباره 

قانون در 
خدمت نوآوری

بالتکلیفی قانون گذار 
درباره نظم جدید پولی

رضا قربانی

@mediamanager_ir
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اگر به عنوان یک مبتدی به دنبال ورود سرمایه خود، حتی اندک به بازار رمزارزها هستید، توصیه های زیر را بخوانید

۱۰ توصیه به مبتدی ها برای ورود به دنیای رمزارزها

تحليل
A N A L Y S I S

دنیــای رمزارزهــا دنیــای هیجان انگیــز و در عین حــال دنیای 
پرریسکی است که متأسفانه بسیاری از مبتدیان و تازه واردان 
به این فضا، فقط از بیرون، آن نقاط روشن و جذاب را دیده اند 
و جذبش شده اند؛ غافل از اینکه این حوزه به شدت پرریسک 

است و در صورت در نظر نگرفتن این ریسک ها 
متحمل ضررهای چشم گیری خواهند شد. در 
این نوشــته بر حســب ۱۱ ســال تجربــه فعالیت 
رسانه ای در حوزه فناوری های مالی، سعی می کنم 
خیلی کوتاه ۱۰ توصیه برای مبتدی ها داشته باشم 
کــه در شــماره های بعــدی هفته نامــه کارنــگ به 

تفصیل هر کدام را باز خواهیم کرد.

1
قبل از هر اقدامی، روی آموزش خودتان وقت بگذارید

فضــای رمزارزهــا در عیــن حــال کــه فضــای پویایــی اســت، 
گستردگی زیادی هم دارد و نمی توان تمام زیر و بم آن را یکجا 
جمع کرد، ولی بــا وجود تمام این گســتردگی ها، ایــن فضا از 
یکســری چارچوب های کلــی تبعیــت می کند که آشــنایی و 
رعایت آنها برای هر کســی که در این فضــا فعالیت می کند، 
واجب اســت. در نتیجه قبل از هر گونه اقدامی در این فضا، 
به شــدت توصیه می کنیــم ابتــدا ایــن چارچوب های کلــی را 
مطالعه کنید. کتاب یک ساتوشی از انتشــارات راه پرداخت 
یکی از بهترین منابع برای این نیاز در منابع فارسی زبان است.

2
 هیجان زده نشوید

فضای رمزارزها به شدت فضای هیجان انگیزی است که برخی 
حتی این هیجــان را به نوعی اعتیــادآور می داننــد. در نتیجه 
به شدت توصیه می کنیم هیجان زده نشوید و هیچ اقدامی را 
بر حسب هیجان و صرف اینکه در جمعی، چندین دوست 
یا آشنا شما را تحت تأثیر قرار داده اند، انجام ندهید و ابتدا در 

خصوص انجام تصمیم تان تحقیق کنید.

3
متوجه درجه ریسک باشید

هر تعریفی را که از ریسک تا پیش از این در بازارهای مختلف 

مالــی داشــته اید، دور بریزیــد و به روشــنی بدانیــد کــه حوزه 
رمز ارزهــا به شــدت حوزه پرریســکی اســت و این ریســک تا 
حدی باالست که ممکن است حتی به قیمت از دست رفتن 
تمام ســرمایه تان در ایــن حوزه تمام شــود؛ تأکیــد می کنم: از 
دست رفتن تمام ســرمایه تان! پس به هیچ وجه 
خودتان را با گفته های دوســتان و فامیل و آشــنا 
دلخوش نکنید که نه آن قدرها هم که می گویند، 
پرریسک نیست. اتفاقاً باید تأکید چندین باره 
بکنیم که به همین اندازه پرریســک است و اگر 
تاکنون داستان به خاک سیاه نشستن بسیاری 
در این حوزه را نشنیده اید، به خاطر این است که 
هیچ کس داستان های شکســتش را با آب وتاب 
برای دیگران تعریف نمی کند و افراد اغلب فقط 
داســتان های موفقیت شــان را بــا آب وتــاب برای 

دیگران تعریف می کنند.

4
پولی را که نیاز دارید، وارد حوزه رمزارزها نکنید

یکی از مهم ترین و بزرگ ترین توصیه هایی که می توانم بکنم، 
این است که به هیچ وجه پولی را که در آینده حداقل سه ساله 
به آن نیاز خواهید داشــت، وارد فضــای رمزارزهــا نکنید. در 
نتیجه اگر پولی دارید که در سه سال آینده ممکن است برای 
خرید خانه و ماشــین، هزینه بیمارستان یا مســافرت و... به 
آن نیاز فــوری پیدا کنیــد، به هیچ وجــه وارد ایــن فضا نکنید. 
به عبارت دیگر، پولی را وارد کنید که اگر طبق توصیه شــماره 
۳ کل آن هم نابود شــد، تأثیری در جریان عادی زندگی شــما 
ایجاد نکند. در نتیجه اگر پولی را که به آن نیاز دارید، وارد این 
فضا کردید و منتظر چندبرابر شدنش بودید، بدانید که غمار 
کرده ایــد و نتیجه ســیاه غمار هم اغلب برای همه مشــخص 

است.

5
سرمایه تان را کم کم وارد کنید

اگر بعد از تفهیم توصیه های ۳ و ۴ به خودتان، همچنان به این 
نتیجه رسیدید که قصد دارید بخشی از سرمایه تان را در این 
حوزه سرمایه گذاری کنید، بعد از مطالعه و تصمیم بر اینکه چه 
سبدی برای خودتان بچینید، برای ورود عجله نکنید و در ابتدا 

حتماً با عددهای کوچک تر شروع کنید تا هم با اصول بازار و 
رفتارهایش در عمل آشنا شوید و هم اینکه اگر به دلیل ناآگاهی 

اشتباهی کردید، این اشتباه متوجه تمام سرمایه تان نشود.

6
سبد کم ریسک، پرریسک و متوسط ریسک بچینید

شــاید بیشــتر از هــر جــای دیگــری در زندگی تــان ایــن نکته 
کــه »همــه تخم مرغ هایتــان را در یــک ســبد نچینیــد« بــه 
کارتان بیایــد. با توجه به ریســک خیلــی باالیی کــه رمزارزها 
دارند، توصیه می شــود ســرمایه تان را در ســبدهای مختلف 
کم ریسک، پرریســک و متوسط ریســک پخش کنید. برای 
مثال یکی از مدل های رایج به این شکل اســت که ۵۰ درصد 
سبدتان را به کوین های کم ریسک، ۳۰ درصد را به کوین های 
متوسط ریســک و ۲۰ درصــد را بــه کوین هــای پرریســک 
اختصــاص دهیــد و در هر یــک از این دســته ها هــم توصیه 
می شود حداقل سه کوین را در سبد خود داشته باشید تا در 
هر دسته نیز دوباره ســطح ریســک را تا جای ممکن کاهش 
دهید. در نتیجه اگر تمام یا بخش عمده سرمایه خود را روی 
رمزارزهای پرریسک سرمایه گذاری کردید، بدانید و آگاه باشید 
که شما یکی از اصول اولیه سرمایه گذاری یعنی حفظ سرمایه 

را زیر پا گذاشته اید.

7
بلندمدت نگاه کنید

با توجه به اینکه مخاطب این نوشته مبتدیان بازار رمزارزها 
هستند، در نتیجه به شدت توصیه می کنم نگاه کوتاه مدت 
نداشته باشید و بعد از بررسی تمام جوانب و مطالعه کافی، 
در صورتی که همچنان قصد ورود به بازار را داشتید، حداقل 
زمان خروج تان را سه ســال بعد در نظر بگیرید و به هیچ وجه 
جهــت ســودهای کوتاه مــدت، بــر مبنــای ســیگنال ها اقدام 
به خریدوفــروش نکنیــد. ســودهای کوتاه مــدت مخصوص 
تریدرهاست و تریدینگ هم خود یک تخصص و یک شغل 
۲۴ســاعته اســت. در نتیجه اگر با چهار تا فن بــرای خواندن 
کندل ها و یکی، دو ســاعت صرف وقــت در روز به این نتیجه 
رســیده اید که شــما دیگر یــک تریدر هســتید، به شــدت در 

اشتباه هستید. 
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تهدیدهــا و فرصت هــای بالکچین و رمزارزهــا گفته بود: 
»ما نمی خواهیم سیستم را آن قدر تغییر دهیم که ثبات 

الزم را از دست بدهیم.«

 این دغدغه را هــر کس که دانــش اندکی درباره 
اقتصاد داشــته باشــد، می توانــد درک کند، اما 
مشکل اینجاســت که راه ورود به آن قابل درک نیست؛ 
اینکه یک روز بانک مرکــزی، بدون هیچ مبنــای قانونی، 
پستی در سایت خود مبنی بر غیرقانونی بودن رمزارزها 
منتشر کند یا رئیس جمهور در جلسه ای مقرر کند که از 
ورود اســتارتاپ ها بــه عرصه هایــی کــه اخــالل در نظــام 
اقتصادی، ارزی و پولی کشور ایجاد می کنند، جلوگیری 
شــود. بــه نظــر می رســد دولــت، وزارتخانه هایــش و 
قانون گذار بدون بررســی تمام جوانب این حوزه نوآورانه 
در حــال دســت وپا زدن بــرای حــل معضــل رمزارزهــا 

هستند.

 از طرف دیگر اگر از سمت صرافی های رمزارز در 
کشور به موضوع نگاه کنیم، این فعاالن با قبول 
ریســک های گوناگون که مهم ترین آن موضوع صنعتی 
رگوله نشــده اســت، در حــال حرکــت روی لبــه نــوآوری 
هســتند. کســی از آینــده افــرادی کــه پــا در ایــن راه 
گذاشــته اند، خبر ندارد. ممکن اســت در آینده به جرم 
اخاللگــری در نظام اقتصادی دســتگیر شــوند یــا مانند 
»کرنلیوس وندربیلت«، کارآفرین آمریکایی که به وضوح 
در زمان خــود با نقــض قوانین ثروتــی اندوخــت، از آنها 

به عنوان نمونه های موفق یاد شود.

 وندربیلــت کــه امــروز به عنــوان یــک نیکــوکار 
شناخته می شود، در قرن هجدهم ثروت خود را 
از طریــق ســاخت راه آهن و بــا زیر پــا گذاشــتن قانون به 
دست آورد. او همان زمان که رویای گسترش امپراتوری 
راه آهن را در سر می پروراند، خبر داشت که برنامه هایش 

قوانین را نقض می کنند. داســتان موفقیــت وندربیلت 
ممکن بود با یک اشــتباه کوچک او یا یک سخت گیری 
قانونی به داستان شکستی تبدیل شود که امروز باید از 

آن درس می گرفتیم.
بیــن موفقیــت نوآورانــه بــا فراتــر از قانــون 
حرکت کردن و قانون شــکنی بــرای ثروتمند 
شــدن مــرز باریکــی اســت کــه صرافی های 
رمزارز امروز ریسک آن را به جان خریده اند. 
پیش بینــی آینــده و اینکــه مــا چطــور بــه 
داستان این صرافی ها نگاه می کنیم، روشن 
نیســت، امــا انتظــاری کــه از قانون گــذاران 
مــی رود انتظــار روشــنی اســت. انتظــار این 
اســت کــه بــا مشــارکت همــه فعــاالن ایــن 

صنعــت و بــا تحلیل هــای درســت بهتریــن 
تصمیم درباره ادامه فعالیت هــای این صنعت گرفته 

شود.

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

مینا والی
 مدیرمسئول

@mina_vali

ANALYSISتحلیل

 تفاوت برنامه های ما با آنها 
برای یک آینده نزدیک!

رمزگشایی از امکان 
تبادل رمزارزها برای دو 
میلیارد کاربر واتس اپ

واتس اپ دو میلیارد کاربر فعال دارد؛ یعنی 
بیش از یک چهــارم کل جمعیت جهان. 
یــک ابرپیام رســان از مهم تریــن ابزارهــا و 
زیرساخت های ارتباطی جهان محسوب 
می شود. درست در روزهایی که نامه ای با 
امضای رئیس دفتر رئیس جمهور منتشر 
شد که در آن یک بند بسیار نگران کننده 
درباره اســتارتا  پ های فعــال در حوزه های 
مالــی )بخوانید عمــالً همه اســتارتاپ ها( 
وجود داشت، متا یا همان فیس بوک اعالم 
کرد که به زودی کاربران واتس اپ می توانند 

تبادالت مالی رمزارزی داشته باشند!
در آســتانه یک انقالب تازه در جهان وب 
و گام برداشــتن به ســوی وب ۳.۰ ما هنوز 
اندرخم یک کوچه گیــر کرده ایم و در حال 
تعییــن حدومرزهــای کســب وکاری برای 

نــوآوران کشــور هســتیم، 
آن  هــم در حوزه هایــی کــه 
مهم تریــن و بزرگ تریــن 
کسب وکارهای نوآور جهان 
در حــال ســرمایه گذاری 
هنگفت روی آن هســتند. 
محروم کردن اســتارتاپ ها 
از حضــور در بازارهای مالی 
و محروم کــردن جامعــه از 
نوآوری های آنها به خصوص 

در حوزه هایی که این روزها با کمک ابزارها و 
زیرساخت های رمزارزی به شدت در حال 
رشد هستند، از دست دادن فرصت برای 

مشارکت در یک آینده نزدیک است.
 بــه عبارتــی همان گونــه کــه مــا بــازی 
پیام رسان ها را به امثال واتس اپ و تلگرام 
باختیــم، احتمــاالً بــا محدودیت هــای ما 
و البتــه ســرمایه گذاری ها و برنامه هــای 
متنوع این پیام رسان ها برای ورود به حوزه 
پرداخت های مبتنی بر رمــزارز، یک بازی 
خیلی بزرگ تــر را دوباره خواهیــم باخت. 
آن زمان اســت که باز باید دست به دامن 
همــان تاکتیک هــای همیشــگی، امــا 
بی ثمر شــویم و با بســتن و محدود کردن 
محصــوالت خارجــی و حمایــت  از برخی 
MVPهای خام داخلی با شعار بومی گرایی 

یک سیکل معیوب را دوباره تکرار کنیم! 
اگــر امــروز اهمیــت یــک تحــول تاریخی 
در حوزه فنــاوری و نوآوری را کــه با تکیه بر 
مفهوم و ابزارهــای رمــزارزی در حال وقوع 
اســت، درک نکنیم، احتماالً فــردا باز هم 

یک مصرف کننده تمام عیار خواهیم بود!

رسول قربانی 
سردبیرراهپرداخت

@rasoulghorbani
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ســال ۲۰۲۱ نه تنها به عنوان ســال بیــداری بــزرگ رمزنگاری 
با قیمت های بی ســابقه و ارزش گذاری های چشــم گیر برای 
استارتاپ های بالکچین، بلکه شــاید مهم تر از آن، به عنوان 
سالی که در آن موج جدیدی از استعدادها وارد این صنعت 

رو به رشد شدند، شناخته می شود.
مجموعه زیر ۳۰ ســال فوربس امســال از ۲۱ رهبــر و مبتکر 
بالکچین که تقریباً دوبرابر سال گذشته بود، استقبال کرد. 
در میان آنها توسعه دهندگان، هنرمندان، مدیران رسانه ها 
و ســرمایه گذاران خطرپذیــری حضــور دارنــد کــه پروژه های 
ساخت و ســرمایه گذاری در تکرار بعدی وب جهانی، ایجاد 
دارایی های غیرقابل معاوضه جدید، دنباله روی بشردوستانه 
ارزهای دیجیتال و مختل کردن امور مالی جهانی با فناوری 

محبوب شده توسط بیت کوین را در دست دارند.

کیسی کاروسو، 28ساله
شریک پارادایم

سان فرانسیسکو، کالیفرنیا
کاروسو شریک سرمایه گذاری در پارادایم 
است؛ شرکتی که در سال ۲۰۱8 با تمرکز بر 
بــه  کاروســو  تأســیس شــد.  رمــزارز 
ســرمایه گذاری در شــرکت هایی ماننــد 
اکسی اینفنتی، آرنا و چندین شرکت دیگر که نام شان اعالم 

نشــده، کمک کرده اســت. پیش از این، او یک مهندس در 
گــوگل بــود. او در یک تیم تحقیقاتــی یادگیری ماشــین کار 
می کــرد و رفتــار کاربــر را مطالعه می کــرد. بــه مــوازات آن، او 
به صورت پاره وقت در »بســمر ونچر پارتنــرز« به عنوان یک 
ســرمایه گذار متمرکز بر فناوری کریپتو، یادگیری ماشــین و 

محاسبات کوانتومی کار می کرد.

جرد مادفس، 24ساله
شریک ترایب کپیتال

نیویورک، نیویورک
مادفس شریک ترایب کپیتال است؛ یک 
شرکت سرمایه گذاری ۱.۵ میلیارد دالری 
کــه در آن ابتــکارات رمزنــگاری را رهبــری 
می کنــد. او ســرمایه گذاری هایی را در 
شبکه های آکاش، اترنال ریترن، لیت پروتکل، منومونیک، 
تیتان، ویزور فایننس و وی متا رهبری کرد و در عین حال به 
شرکت کمک کرد تا اســتراتژی ای را توســعه دهد که شامل 
موقعیت های نگهداری طوالنی مدت در کوین ها و توکن های 
مایع و مشارکت مستقیم با DAO و جوامع غیرمتمرکز است. 
مادفس قبالً از طرف یک دفتر خانوادگی اروپایی در پروژه های 
رمزنگاری سرمایه گذاری کرده بود و یک سبد سرمایه  به ارزش 

۱۰۰ میلیون دالر ایجاد کرد.

کارآفرینان میلیونر
یک لیست جمع وجور از ایده پردازان  و سهامداران 

کسب وکارهای رمزارزی که ثروت  قابل مالحظه ای از این 
صنعت روبه رشد اندوخته اند

درباره چند چهره کسب وکاری در صنعت کریپتو که داستان های 
 بزرگی برای تعریف کردن دارند

 شرکایی که به موفقیت رسیدند

پت دافی، 27ساله و الکس ویلسون، 28ساله
بنیان گذاران گیوینگ بالک

الکــس ویلســون و پــت دافــی 
گیوینگ، بالک را در سال ۲۰۱8 
بــرای ایجــاد صنعــت جدیــد 
رمزارز بشردوســتانه راه اندازی 
کردند. شــرکت آنها، گیوینگ بــالک، جامع ترین 
راه حل جمع آوری سرمایه ارزهای دیجیتال را ایجاد 
کرده و به محصــول پیشــرو رمزارز بشردوســتانه 
تبدیــل شــده اســت. بیــش از 7۰۰ ســازمان 
غیرانتفاعی از آن اســتفاده می کنند که مجموعاً 
بیــش از ۱۰۰ میلیــون دالر کمــک مالی بــه ارزهای 

دیجیتال جمع آوری کرده اند.

کارولیــن الیســون، 27ســاله و ســام ترابوکــو، 
29ساله

مدیران عامل آالمدا ریسرچ
در آگوست ۲۰۲۱، سام بنکمن 
میلیــاردر  مؤســس  فریــد، 
آالمــدا، معامله گــران را بــه 
مدیرعاملی ارتقا داد تا بتواند 
روی صرافی ارزهــای دیجیتــال FTX خود تمرکز 
کند. با شارژ کردن امتیازهای پایه روی حجم پنج 
میلیارد دالر در روز، شــرکت تجاری حدود سه تا 
چهــار میلیــون دالر در روز درآمــد دارد. از طریــق 
سرمایه گذاری این درآمد در پلتفرم های بالکچین 
ماننــد یونی ســوآپ و کامپوند کــه وام دهندگان و 
وام گیرنــدگان را به هــم متصل می کننــد، آالمدا 
متناسب با دارایی ساالنه 7 تا ۵۰ درصد اضافی 
تولیــد می کنــد. الیســون قبــل از گرفتــن مــدرک 
لیسانس ریاضیات از استنفورد و کار در خیابان 
جین، جایی که با بنکمن فرید مالقات کرد، یک 
مقالــه اقتصادی برای پــدرش - اســتاد ام آی تی- 
نوشت که در آن قیمت حیوانات تاکسیدرمی را 
تجزیه وتحلیــل می کــرد. ترابوکــو بازیکن ســابق 

اســکرابل اســت کــه در ام آی تــی علــوم کامپیوتر 
خوانده است.

مایکل ایپولیتو، 27ســاله و جیســون یانوویتز، 
27ساله

بنیان گذاران بالک وردز
مایــکل ایپولیتــو و جیســون 
یانوویتز با این ایده که کریپتو به 
یک طبقه دارایی قانونی تبدیل 
می شــود، بــالک وردز، یــک 
ســایت خبــری بــرای ســرمایه گذاران دارایی هــای 
دیجیتال کــه آنهــا آن را »بلومبرگ بــرای کریپتو« 
می نامنــد، راه اندازی کردنــد. از زمان راه انــدازی در 
ســال ۲۰۱8، آنها بــرای اجــرای یکــی از بزرگ ترین 
شــبکه های پادکســت رمزنــگاری در جهــان و 
همچنین کنفرانس های جهانــی و یک خبرنامه 
روزانــه دعــوت شــده اند. آنهــا به تنهایــی کل 
کسب وکار را راه اندازی کرده اند و امسال انتظار ۱۰ 

میلیون دالر درآمد دارند.

مکس برانچ، 24 ساله و زک برانچ، 28 ساله
بنیان گذاران ریکور

برادران برانــچ قصد دارند توکن 
 )NFT ( معاوضــه  غیرقابــل 
آمازون را بسازند. آنها در حال 
ایجاد بازاری برای خرید، فروش 
و تجارت توکن غیرقابل معاوضه از برندهای معتبر، 
تیم های ورزشی، شخصیت های فیلم، کارتون ها و 
دیگر محتوای رسانه ای قدیمی و محبوب هستند. 
بــه کلکســیون های دیجیتــال فکر کنیــد. مکس 
 ViacomCBS ۲۴ســاله و زک ۲8ســاله اخیــراً بــا
همکاری کردند. آنها در یک دور عظیم به رهبری 
استیوی کوهن، میلیاردر سرمایه گذار، ۵۰ میلیون 
دالر جمــع آوری کردنــد تــا ارزش بــازار را بــه ۳۳۳ 

میلیارد دالر برسانند.

REPORTگزارش

صنعت رمزارزها در ۵ سال گذشته با یک جهش بزرگ روبه رو بوده است. اگرچه هیجان های بازار باعث 
شده تا در دو سال گذشته جمع زیادی به این بازار-صنعت وارد شــوند اما آن ها که در سال های گذشته، 
بیشتر از نمودارهای بازار، درگیر ایده پردازی، راه اندازی و توسعه کسب وکارهای آینده دار یا سرمایه گذاری روی 
پروژه های مستعد بوده اند این روزها در فهرست مردان و زنان ثروتمند این حوزه قرار گرفته اند. چهره هایی 
که اکثرا جوان و زیر ۳۰ سال هستند و حاال در بازارهای رمزارزی شناخته شده اند، با یک آینده نگری بزرگ 
و البته تحمل ریسک های زیاد به این جایگاه رسیده اند. این فهرست نشان می دهد هنوز ابتدای راه این 
بازار بزرگ هســتیم و باید منتظر نام ها و چهره های موفق زیادی در آینده نزدیک باشــیم که در حوزه های 
مختلف کسب وکاری نام و نشان در می کنند. در این گزارش کوتاه با چند شریک ثروتمند بازار رمزارزها و 

کسب وکارهای آن ها آشنا شوید.
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NEWSخبر

ویزا و رمزارز
شــرکت ویــزا اعــالم کــرده واحد 
مشاوره رمزارزها را راه اندازی می کند. ۱8 
درصد مشتریان ویزا ابراز تمایل کرده اند 

که وارد این حوزه شوند.

بانک ها می آیند
ناتیکســیز کــه دومیــن صندوق 
بــزرگ ســرمایه گذاری اروپاســت، اعــالم 
کــرده بانک هــا دیــر یــا زود وارد حــوزه 
رمزارزها خواهند شد، از جمله بانک های 

مرکزی.

 بیت کوین می ماند
کریــس تیــرر، مدیــر صنــدوق 
ســرمایه گذاری فیدلیتــی اروپــا گفتــه 
بیت کویــن مطمئناً یــک نقــش دائمی را 
در سبدهای سرمایه گذاری بازی خواهد 

کرد.
 

3 سال تا متاورس
بیل گیتس گفته قرارهای اداری 
در دنیای متــاورس طی ســه ســال آینده 

برای کسب وکارها میسر خواهد شد!

امیلی یانگ، 29ساله
بنیان گذار پیپل پیلیزر

ونکوور، کانادا
امیلی یانگ، زندگی خود را برای همیشه 
وقف توکن غیرقابل معاوضه کرده است. 
اوایل امسال او یک انیمیشن دیفای را به 
قیمــت ۵۲۵ هــزار دالر فروخــت و بــا این 
 Stand With( »فروش، »استند ویث ایژین کامیونیتی فاند
Asians Community Fund( را بــرای حمایــت از اهــداف 
AAPI ایجــاد کــرد. از آن زمــان، او بیــش از 7۰۰ هــزار دالر به 
صنــدوق اهــدا کــرد و »پیلیــزر دی ای او« )PleasrDAO( را 
تأسیس کرد؛ یک گروه توکن غیرقابل معاوضه برای اهداف 
خیریه مانند خرید توکن غیرقابل معاوضه ادوارد اسنودن به 
مبلغ ۵.۵ میلیون دالر و اهدای درآمد حاصل از آن به آزادی 

مطبوعات.

الکس عطاءهللا، 29ساله
مؤسس اوپن سی

نیویورک، نیویورک
این مهنــدس نرم افــزار قبل از تأســیس 
اوپن سی در اوایل سال ۲۰۱8، در پاالنتیر 
و دو اســتارتاپ در مراحــل اولیــه کار 
می کــرد. اوپن ســی بزرگ تریــن بــازار 
خریدوفــروش توکن هــای غیرقابــل معاوضــه )NFT( برای 
مصرف کنندگان اســت. در مــاه جوالی، ماهی که شــرکت 
۳۳۰ میلیون دالر تراکنش NFT را پردازش کرد، ۱۰۰ میلیون 
دالر ســرمایه با ارزش ۱.۵ میلیارد دالر جذب کرد. در طول 
سه ماه گذشته، اوپن ســی تقریباً ســه میلیارد دالر در ماه 

پردازش کرده است.

کلینتون بیمبری، 27ساله
بنیان گذار اسلینگ شات

سان فرانسیسکو، کالیفرنیا
اســلینگ شــات کــه در ســپتامبر ۲۰۲۰ 
تأسیس شد، یک پرتال کاربرپسند واحد 
را برای دسترسی به پلتفرم های معامالتی 
دیفای مانند یونی سوآپ و دیگران فراهم 
می کند. آنها به جای دریافت هزینه برای حجم دو میلیارد 
دالری، در حــال آزمایــش مــدل رابین هــود هســتند کــه از 
سازندگان بازار برای هدایت سفارش ها هزینه می گیرد. این 
شرکت بر خالف رابین هود )شرکتی که اکنون سرمایه گذاری 
را با ارزش ۱۰۰ میلیون دالر می بندد(، به کاربران اجازه می دهد 
معامالت در یک بالکچین عمومی را بررسی کنند. کلینتون 
بیمبری پــس از فارغ التحصیلی از دانشــگاه مینه ســوتا در 
رشته علوم کامپیوتر، توشنیت کپیتال را تأسیس کرد، یک 
حصار کریپتو با مدیریت ۳۰ میلیون دالر و به ساخت کیف 
پول استرو که توسط کوین بیس در دسامبر ۲۰۱9 خریداری 

شد، کمک کرد.

آنتونیو جولیانو، 28ساله
مؤسس دی وای دی ایکس

سان فرانسیسکو، کالیفرنیا
جولیانو پس از مدتی به عنوان کدگذار در 
 ۲۰۱7 کوین بیــس و اوبــر، در ســال 
دی وای دی ایکــس را راه انــدازی کــرد؛ یک 
پلتفرم معامالتی مشتقات رمزنگاری که 
به معامله گران حرفه ای خارج از ایاالت متحده پاسخ می دهد. 
حجم معامالت روزانه آن به طور متوســط حدود دو میلیارد 
دالر اســت )کوین بیــس حــدود پنــج میلیــارد دالر انجــام 

می دهد(. 
این استارتاپ ۱9نفره در 9 ماهه اول سال ۲۰۲۱، 7۵ میلیون 
دالر درآمــد به ارمغــان آورد. انتظار می رود بــه ۱۲۵ میلیون 
دالر درآمــد بــرای کل ســال و 8۰ میلیون دالر ســود خالص 

برسد.

تگان کالین، 28ساله
بنیان گذار اج  اند ناد
سانتافه، نیومکزیکو

تــگان کالیــن پــس از جمــع آوری ۲۲.۵ 
میلیــون دالر بــرای کمــک بــه گــراف در 
ســاخت ابزاری کــه به توســعه دهندگان 
اتریوم اجازه می دهد تا نحوه استفاده از 
محصوالت شــان را درک کننــد، اج  اند نــاد را بــرای کمک به 
کســب درآمــد از پروژه تأســیس کــرد. اج  انــد نــاد در ابتدا با 
هشت درصد از سهام توکن GRT تأمین مالی شد که اکنون 
حــدود 6۴8 میلیــون دالر ارزش دارد. کالیــن همچنیــن 
سرمایه گذاری اج  اند ناد را در پروژه های مجاور گراف، به مبلغ 
۳.۱ میلیون دالر در سال ۲۰۲۱، رهبری کرده است. او از مادری 
خانه دار و پدری که در راه آهن کار می کند، به دنیا آمد و توسط 
بانک آمریکا استخدام شــد. او که از بی نظمی مالی سنتی 
ناامید شــده بــود، در ســال ۲۰۱8 بــه اتریــوم وی پیــان ارکید 
پیوســت و به ســاخت آن به ارزش فعلی ۳۴۲ میلیــون دالر 

کمک کرد.

النا نادولینسکی، 29ساله
بنیان گذار، آیرن فیش

سان فرانسیسکو، کالیفرنیا
آیرن فیش که در ابتدا برای ایجاد یک ارز 
دیجیتال محافظت از حریم خصوصی 
مانند زی کش تأســیس شــد، گسترش 
یافــت تــا مدلــی از فنــاوری محافظت از 
حریــم خصوصــی را دربــر بگیــرد کــه می توانــد به صــورت 
دیجیتالــی در اطراف هــر ارز دیجیتــال پیچیده شــود. این 
پلتفــرم اکنــون دارای 7۵۰ نــود )node( کامــالً کارآمــد در 
مقایسه با ۱۰ هزار نود بیت کوین است و برای عرضه عمومی 
در اواخر امســال آمــاده می شــود. نادولینســکی در دوران 
کودکــی در ولگوگــراد روســیه، در حالــی کــه در زمیــن بازی 
ساخته شــده از تانک بــازی می کــرد، مدام به یاد تســطیح 
شــهرش در جنگ جهانی دوم می افتاد. او کمبود نســبی 
شــرکت های روســیه نســبت بــه ســطح بــاالی فرهنــگ 
آکادمیک و خروجی فنی را، ناشی از فقدان حقوق مالکیت 

و حریم خصوصی می داند.

راهول راینا، 28ساله
مؤسس آزمایشگاه تی آراِم

سان فرانسیسکو، کالیفرنیا
آزمایشگاه تی آر اِم تجزیه وتحلیل پزشکی 
قانونی را بــرای خدمــات درآمــد داخلی و 
ده هــا مــورد دیگــر ارائــه می دهــد. آنها با 
دریافــت هزینــه بــرای مجوزهایــی که به 
مشتریان امکان می دهد مشخص کنند دارایی از کجا آمده 
اســت، صاحب آن چه کسی اســت و ریســک آن؛ مالک را 
ارزیابی می کنند. این شرکت از سال گذشته 7۰۰ درصد رشد 
کرده و در مســیر ایجــاد درآمد چند میلیون دالری در ســال 
جاری اســت. او در دهلی نو، هنــد به دنیا آمد و از دانشــگاه 
میشیگان در رشته بازرگانی و علوم کامپیوتر فارغ التحصیل 
شد. در آوریل ۲۰۱8، آزمایشگاه  تی آراِم را به عنوان یک بازی 
برای تشویق پذیرش ارزهای دیجیتال تأسیس کرد و در طول 
کاهــش قیمت هــا در صنعت بــه تجزیه وتحلیــل داده های 

بالکچین کمک کرد.

رونیل رامبورگ، 29ساله
بنیان گذار اودیوس

الس وگاس، نوادا
اودیــوس بــه نوازنــدگان اجــازه می دهــد 
مدل های کسب وکار خود را با استفاده از 
رمزنگاری بسازند تا اطمینان حاصل شود 
کــه میــزان درآمــد آنهــا بــدون رضایــت 
خودشان تغییر نمی کند. در حالی که این پلتفرم هنوز بررسی 

مالی نشده، ۱۰۰ هزار نوازنده، آهنگ هایشان را در این پلتفرم 
آپلــود کرده انــد و ماه گذشــته شــش میلیــون شــنونده وارد 
سیستم شده اند. انتظار می رود به دنبال اعالمیه ماه آگوست 
اپلیکیشن اشتراک گذاری ویدئو تیک تاک که به نوازندگان 
اودیوس اجازه می دهد موسیقی خود را مستقیماً در سایت 
به اشتراک بگذارند، رشد بیشتری در پی باشد. رامبرگ در 
زمان بزرگ شدن در لس آنجلس برای گوش دادن به نوازندگان 
مورد عالقــه اش بــه کلوپ هــای ای دی ام می رفــت و از دیدن 
پلتفرم های بسته مانند ساند کلود که به دلیل عدم رعایت 

شرایط به سرعت در حال تغییرند، خسته شده بود.

اوفلیا اسنایدر، 29ساله
مؤسس 21 شیرز

نیویورک، نیویورک
اسنایدر در سال ۲۰۱8 شرکت ۲۱ شیرز 
را برای ســاخت فنــاوری ســرمایه گذاری 
رمزنــگاری پیچیــده ای کــه مــادرش 
می توانســت از آن اســتفاده کنــد، 
تأســیس کرد. اکنــون ارزش این شــرکت 7۰۰ میلیــون دالر 
اســت و برای ۱۵ محصول قابل معامله در بــورس در چهار 
کشور حدود دو درصد هزینه مدیریت دریافت می کند و با 
بیــش از ۲.۵ میلیــارد دالر دارایی هــای تحــت مدیریت در 
مسیر درآمد 6۰ میلیون دالری در سال جاری است. در ماه 
اکتبر، او و کتــی وود، عضــو هیئت مدیره ۲۱ شــیرز، به طور 
مشــترک بــرای اولیــن صنــدوق قابــل معاملــه در بــورس 
بیت کوین به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده 
پرونــده دادنــد. او که بومی نیویورک اســت، قبل از کشــف 
بیت کوین، مدرک لیسانس خود را در سیستم های زمینی 

از استنفورد گرفت.

بن اشپیگلمن، 29ساله
رئیس مدیریت محصول دارایی دیجیتال فیدلیتی

نیویورک، نیویورک
او که توسط فیدلیتی در ژانویه ۲۰۲۱ جهت 
ایجاد یک فروشگاه یکپارچه برای پذیرش 
کریپتوهــای ســازمانی اســتخدام شــد، 
دارایــی  دالر  میلیاردهــا  اکنــون 
رمزنگاری شده را برای ۱۰ شریک نقدینگی از جمله آریزکس 
و ۱۵۰ مشتری نهادی دیگر مدیریت می کند. او از طریق شعبه 
فیدلیتی ونچر آوون در پلتفرم تجارت رمزنگاری نهادی تالوس 
و شرکت پزشکی قانونی رمزارز سولداس لبز سرمایه گذاری 
کرد. او در نیویورک متولد شده و از دانشگاه ایندیانا در رشته 
مدیریت مالی و فناوری موفق به کسب مدرک دوگانه شد و 
در ادامه به بانک آمریکا کمک کرد تا ۲۵ ســرمایه گذاری در 
حوزه ارزهای دیجیتال و مــوارد دیگر انجام دهــد. در نوامبر 
۲۰۱7، او به استارتاپ بالکچین اولیه سیمبیونت کمک کرد 

تا ۴۵ میلیون دالر جمع آوری کند.

جاستین وودوارد، 28ساله
بنیان گذار تکس بیت

دریپر، یوتا
در ســال ۲۰۱8، جاســتین و بــرادرش 
آستین، تکس بیت را راه اندازی کردند و 
تــازه دربــاره  بــه شــرکت ها نگاهــی 
مالیات هــای ارزهــای دیجیتال و ســهام 
ارائه کردند. با مشتریانی از جمله خدمات درآمد داخلی، 
ایــن شــرکت ســودآور ۲۳۰ میلیــون دالر از تایگــر گلوبال و 
سایرین با ارزش ۱.۳۳ میلیارد دالر جمع آوری کرد، اما هنوز 
هیچ سرمایه ای را خرج نکرده است. این زاده سیاتل، در ۲۲ 
سالگی به یکی از جوان ترین وکالیی تبدیل شد که مدرک 
حقوق را از دانشگاه شیکاگو دریافت کرده است. زمانی که 
در یک دفتر فدرال کار می کرد، رمزارز را کشف کرد و در سال 
۲۰۱6، پاداشی 7۵ هزار دالری برای تأسیس تکس بیت را رد 

کرد.
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امــروز مــا شــاهد پیشــروی بــازاری مــدرن و پویا هســتیم که 
در مقایســه بــا بازارهــای مالی ســنتی کارآمدتر، شــفاف تر و 
مقرون به صرفه تر رفتار می کند. بازار مالی ســنتی که شامل 
یک سیســتم کاغذی و مراحل فیزیکــی و فردبه فرد اســت، 

به علت نداشتن زیرساخت های اتوماتیک و مؤثر، نیازمند 
فعالیــت واســطه هایی ماننــد بازارســازان، دالالن، متولیان، 
مبادله کنندگان و… اســت. چنین سیســتمی مانعی بر سر 

نوآوری در اقتصاد دیجیتال است.

محمد قاسمی، بنیان گذار و مدیرعامل صرافی 
مزدکس  در نگاهی تحلیلی راهکارهای تنظیم گری 

ارزهای دیجیتال را بررسی کرده است

به این اکوسیستم جدید
خوشامد بگوییم!

تمرکز بیشتر جک دورسی روی 
دنیای بالکچین یعنی اینکه 

آینده بزرگ نزدیک است

فیس بوک، متا شد و 
اسکوئر، بالک!

یکــی از آخریــن کســانی کــه اعــالم کــرده از ایــن بــه بعد 
بیشتر روی دنیای کسب وکارهای رمزارزی وقت خواهد 
گذاشت، مدیرعامل سابق توییتر است. خبرسازی های 
دورســی طی چند روز گذشــته، محدود به کناره گیری او 
از توییتر نشــد. او اخیراً نام شــرکت خود یعنی اســکوئر 
را بــه بــالک تغییــر داده و به ایــن ترتیــب نشــان داده که 
قرار اســت از این بــه بعــد روی فناوری هــای مدرنی نظیر 

بالکچین تمرکز کند.
اعضــای شــرکت اســکوئر در اعالمیــه ای گفته انــد نــام 
جدیــد از دهم دســامبر برای این شــرکت رســمیت پیدا 

چرا باید شیوه های سلبی را کنار 
بگذاریم و فرصت ها را دریابیم؟

راهکارهایی برای تنظیم گری رمزارزها
در سال های اخیر بحث های بسیاری پیرامون 
کالس دارایی های دیجیتال به خصوص درباره 
معامله و اســتخراج رمزارزها در ایــران مطرح 
بوده اما متأسفانه به دلیل نبود یک چارچوب 
مشــخص مخاطبــان ایــن حــوزه ســردرگم و 
بیشــتر به دنبال پذیرش پروژه هــای بی ارزش 
هستند. اقتصاد دیجیتال پتانسیل انقالبی 
بــزرگ را در ســاختار مالــی مــا دارد. ماهیــت 
ایــن حــوزه بــه خصــوص فنــاوری بالکچیــن 
دســتورناپذیر اســت. مــا بایــد ایــن واقعیــت 
را بپذیریــم بــه دلیــل پویایــی و ســرعت باالی 
تغییــرات ایــن بــازار نمی توانیم بــه روش های 
ســنتی روی آن قانون گــذاری کنیــم و رویکــرد 
مجوز محور با قوانین سخت و دست و پاگیر 
مالی را پیش بگیریم؛ بنابراین بایســتی برای 
جان دادن دوبــاره به اقتصادمان ســریع تر به 
دنبــال طراحــی چارچوبی منعطف و همســو 
بــا ایــن حــوزه باشــیم و بــا تعلل هــای نابجــا، 

فرصت های پیش رویمان را نسوزانیم.

بهتــر اســت از نمونه هــای پذیــرش و 
پیاده ســازی موفــق این چارچــوب در 
کشــورهای دیگــر اســتفاده کنیــم. مــا بــرای 
بهره منــدی از ایــن کالس دارایــی نیازمنــد به 
اعتمادســازی و ایجــاد یــک ســازوکار نظارتی 
برای حمایت از مردم و کسب وکارهای مرتبط 
با این اکوسیســتم هســتیم. من از چارچوبی 
حرف می زنم که بایســتی مبتنی بر شناخت 
مزایــای نوآوری هــای ایــن تکنولــوژی در 
توانمندسازی و پشتیبانی بیشتر از اجتماع 
شــود. قطعــاً مــا بــرای ایــن ســاختار جدیــد 
نیازمند به طراحی یک شیوه نظارتی هستیم 
تــا بــا آن ثبــات بیشــتری بــه وجــود بیاوریم و 
دسترســی همه مــردم ایــران را به منافــع این 
نوآوری تأمین کنیم. متأسفانه اکنون به علت 
نبود یک چارچوب درست در این بازار، مردم، 
کســب وکارها و حتــی قانون گــذاران دچــار 

سردرگمی شده اند.
این عرصه در ایران یک نهاد خود تنظیم گری 
می خواهد کــه نظارتــی کارآمد را بــرای بازاری 
یکپارچــه ایجــاد کنــد تــا به نفــع همه مــردم، 
دولت، بازارها و کســب وکارهای مرتبط با این 

سیستم شود.
از آنجایــی که رمزارزها پتانســیل پر ریســکی 
دارنــد، بایســتی رویکــرد قانون گــذاری و 
تنظیم گری این بازار با نگاه مدیریت ریســک 
همراه شــود و پس از آن چارچوبــی منعطف، 
جامع و شــفاف، تدویــن و تنظیم گــری انجام 
شــود. مــا نیز بــا توجــه بــه عرصــه ی متمایز و 
پویای این بازار، از ابزارهای مدرن تنظیم گری 

استفاده کنیم.

 بــرای طراحــی چنین چارچوبــی باید 
مجلــس قانونــی را اعمال کنــد که در 
قوانیــن مربــوط به تجــارت، تسویه حســاب و 
تســویه دارایی های دیجیتال اعمال شود و از 
روش هــای مؤثــر انتقــال اعتبــار و دادوســتد 

توسط بالکچین ها اطمینان حاصل شود.
از طرفــی بــا وارد کــردن حــوزه دارایی هــای 
دیجیتــال بــه بــورس و در نظــر گرفتــن آن بــه 
عنــوان یــک نهــاد خودتنظیم گــر آن را بــه 
رســمیت بشناســیم. چراکه اگر این حــوزه را 
به رسمیت نشناسیم، نمی توانیم رمزارزها را 
وارد بــازار بورس ایران کنیم تــا جریانات مالی 
نقدینگی برقرار شــود. دارایی هــای دیجیتال 
سرمایه ی هوشــمند ما هســتند. اگر نتوانیم 
خدمــات تخصصــی مشــاوره صنــدوق  ارائــه 
کنیم و یــا ســبد کارگزاری هــا تنوعی نداشــته 
باشــد از ایــن پتانســیل ســودآور منفعتــی 

نخواهیم برد.
با ورود این حوزه به بازار بورس ایران، تبدیل و 
انتقال سهام به یکدیگر افزایش پیدا می کند 
و می توان به خوبی جریان نقدینگی را کنترل 
کرد. با چنین سیستمی راه تأمین سرمایه از 
طریــق کشــورهای دیگر بــا ســرمایه گذاری در 

کشور ما هموار می شود.
بــا توجــه بــه دســتورناپذیر بــودن ایــن عرصه 
استفاده از برخوردهای ســلبی روش درستی 
نیست. این شیوه هرگز مورد استقبال عموم 
مــردم قــرار نگرفتــه و در نهایت باعــث از بین 
رفتن حقوق مصرف کننده ها می شود. برخورد 
سلبی و اعمال ممنوعیت ها همچنین باعث 
به وجــود آمــدن یــک بــازار ســیاه، ناکارآمد و 

غیرقانونی می شود.
نتیجه شیوه انفعالی نیز، قربانی شدن آینده 
کســب وکارها خواهــد بــود. در روش مجــوز 
محور چندین مشکل از جمله محدود شدن 
ایــن حــوزه، شناســایی کســب وکارها توســط 
کشــورهای تحریم کننــده و ریســک محــدود 

کردن دارایی های دیجیتال به وجود می آید.

نهــاد  لیســت ســیاه،  در شــیوه   
قانون گــذار مواردی کــه در مغایرت با 
قوانیــن اصلــی اســت را ممنــوع کــرده و یــک 
کســب و کار را یــا داخــل لیســت ســیاه قــرار 
می دهــد یا خیــر که ایــن روش هم مشــکالت 

خود را دارد.
باید نهادهای قانون گذار در مــا از تجربه های 
موفق کشــورهایی کــه با چنین روشــی در این 
حــوزه فعالیــت می کننــد، بهــره بــرده و بیش 
از ایــن فرصت هــای پیــش روی این بــازار را به 
تهدید تبدیــل نکننــد. اقتصاد ما بــرای جان 

دوباره خود به این فرصت ها نیازمند است.

STRATEGYراهبرد



شـــــــــــــــــــماره صفــر
2۱ آذر۱۴۰۰

ســــــــــــــــــــــــــــــــال اول

KARANG

7

دارایی های دیجیتال اکنون دیگر بخش اصلی اکوسیســتم 
بــازار مالی شــده اند و فنــاوری بالکچیــن امور مالی ســنتی را 
متحول کرده اســت. مــا در نقطه عطف این انقــالب فناوری 
ایستاده ایم، اما مانند روزهای ابتدایی شروع به کار اینترنت، 

رمزارزها در مرحله  پذیرش برای مردم قرار گرفته اند.
اخیراً در نوشــتار منتشرشده ای توســط یکی از معتبرترین 
سازمان های مالی دنیا در راستای برتری مالی یکی از کشورهای 
توسعه یافته، ما شاهد پیشنهاد طراحی چارچوبی نظارتی 
برای رگوالتوری حوزه دارایی های دیجیتال و نحوه پیاده سازی 
و پذیرش آن در اجتماع هستیم. بر اساس این مقاله از موارد 
مهم در رشد اقتصاد دیجیتال، توجه به توسعه دارایی های 

دیجیتال، اقتصاد کریپتو و فناوری های مربوط به آن است.
این حوزه یک کالس دارایی جدید است که اقتصاد جهانی 
بــه ســمت آن پیــش مــی رود. کالس دارایــی کــه بــا توســعه 
زیرساخت های آن، بازار مالی دیگر نیازی به واسطه ها ندارد و 
با ایجاد شفافیت به فعاالن این بازار امکان کنترل مستقیم و 

کارآمدتری را بر فعالیت های تجاری خود می دهد.
عدم مشــروعیت قانونی و جای خالی رگوالتوری متفاوت از 
شیوه های سنتی، باعث آسیب پذیری کسانی که به هر شکل 
با این بازار در ارتباط هســتند، خواهد شــد و بــا بی اعتمادی 
باعــث از دســت رفتــن فرصت هــای ارزشــمندی می شــود. 
این نوشــتار برای روش قانون گذاری در این حــوزه، چارچوبی 
استاندارد را ارائه می دهد که با بررسی همه  جوانب در نهایت 
موجب بهره مندی حداکثری از اقتصاد کریپتو به نفع مردم، 
کســب وکارها و دولت می شــود. این چارچوب اجــزای زیر را 

دربر می گیرد:
1. ستون های نظارتی

2. نظارت بر دارایی های دیجیتال طبق یک چارچوب مجزا
۳. حمایت و توانمندسازی دارندگان دارایی های دیجیتال

4. ترویج همکاری و رقابت عادالنه

 ستون های نظارتی
 با ستون های نظارتی، چالش های بازار دارایی های دیجیتال 
برطرف می شوند. این ستون های نظارتی شامل چهار دسته 

هستند:
در ستون نظارتی اول، نظارت دارایی های دیجیتال مبتنی بر 
یک چارچوب مجزاست. بالکچین و ظهور یک کالس دارایی 
متمایز، تحولی بزرگ را رقم زده اند؛ اما نمی توانند در سیستم 
مالی موجود جایــگاه واقعی خود را به دســت آورنــد؛ چراکه 
این سیستم مالی سنتی بر اساس یکسری واسطه های بازار 
مالی از جمله صرافی ها، نمایندگی های انتقال پول، اتاق های 
پایاپای، متولیان و دالالن سنتی طراحی شده است؛ بنابراین 
ما بــه یــک چارچــوب متفــاوت بــرای نظــارت بــر دارایی های 

دیجیتال نیازمندیم.
ســتون دوم، اختصاص یک قانون گذار واحد بــرای بازارهای 
دارایی دیجیتال است. در واقع طبق این ستون به یک نهاد 
قانون گذار در کشور برای جلوگیری از یک سیستم پراکنده، 
پرچالش و ناسازگار با این نوآوری نیاز است؛ نهادی که بتواند 

مسئولیت این بازار را به عهده بگیرد. در کنار این نهاد بایستی 
یک ســازمان خودتنظیم گر در نظر گرفته شــود تا سیســتم 
نظارتی را تقویــت و نظارت دقیق تــری روی این حــوزه اعمال 
کند. ما به تدوین قوانین جدیدی از سمت این نهاد نیاز داریم 
تا بتواند خدمات این بازار شامل تجارت، انتقال، نگهداری، 
تسویه حساب، پرداخت ، ســرمایه گذاری، وام دهی و اجزای 

جانبی این فناوری جدید را در یک پلتفرم واحد فراهم کند.
این نهاد خودتنظیم گر بایستی اختیار ارائه روش های ثبت 
متفاوت برای بازارهای دارایی های دیجیتال بسته به فعالیتی 
که دارند را داشته باشد. خلق چنین نهادی، می تواند موجب 
به وجود آمدن شرکت های مؤثری شود که روی نظارت بهتر 
فعالیت می کننــد. با یــک ســازمان خودتنظیم گــر می توان 
سریع تر قوانین این صنعت را پیاده سازی کرد. برای انجام این 
کار نهاد خودتنظیم گر، ممکن است بخشــی از هزینه های 
تنظیم بازار دارایی هــای دیجیتال را به شــرکت کنندگان این 

صنعت انتقال دهــد. در چنین 
چارچوبی تمام کســب وکارهای 
فعال در بــازار ارزهــای دیجیتال 
نهــاد  نظــر  زیــر  بایســتی 
خودتنظیم گر قــرار بگیرند و این 
نهاد با نظارت دقیق روی فعالیت 
آنها در صورت لزوم، جرایم و دیگر 
تحریم هــا را اعمال کنــد. چنین 
نهادی بایستی با در نظر گرفتن 
قوانیــن اجرایــی، راهنمایی های 
تفســیری را بــه اعضایــش ارائه 

دهد.
در نمونــه مشــابه در کشــوری 

توسعه یافته، این شیوه نظارتی بین تنظیم گرهای متعددی 
ماننــد SEC ,CFTC ,OC ,CFPB و صنــدوق ذخیره ائتالفی 
صورت می گیرد. این فرایند نظارت دوبعدی، می تواند نظمی 

مؤثر را در سیستم به وجود بیاورد.
ستون سوم حمایت از دارندگان دارایی های دیجیتال است. 
این چارچوب می تواند با هدف افزایش شفافیت، حمایت در 
مقابل دستکاری بازار، افزایش کارآمدی و انعطاف پذیری بازار، 
از دارندگان دارایی های دیجیتال و افرادی که روی این کالس 
دارایی ســرمایه گذاری کرده اند، حمایت کند. ستون چهارم 
در این چارچوب ارتقای قابلیت همکاری و رقابت منصفانه 
است. در چنین بازار غیرمتمرکزی کسب وکارهای مرتبط با 
دارایی های دیجیتال باید قابلیت همکاری با خدمات گسترده 
اقتصادی را داشــته باشند. با چنین شــرایطی، اکوسیستم 

رقابتی منصفانه و نوآورانه را تجربه می کند.

 نظارت طبق یک چارچوب مجزا
 دومیــن بخــش از این شــیوه پیشــنهادی دربــاره نظــارت بر 
دارایی هــای دیجیتــال طبــق یــک چارچوب مجــزا صحبت 
می کنــد. در چنــد ســال اخیر، اغلــب این حــوزه بــدون هیچ 
سازمان یا نهاد مرکزی بوده، گزارشی از نتایج مالی دارندگان 

دارایی های دیجیتال ارائه نشده و چارچوب نظارتی جامعی 
برای این کالس دارایی جدید وجود نداشته و صرفاً به صورت 
مقطعی قوانینی اعمال شده است. بدون شک برای خلق یک 
چارچوب نظارتی کارآمد به قانون گذاری نیازمندیم و به منظور 
تصویب قانون بایستی تعریفی مشروع برای دارایی دیجیتال 
داشــته باشــیم. دارایی دیجیتال در واقــع یــک دارایی مالی 
منتشر و انتقال یافته از طریق فناوری بالکچین است. »دارایی 
مالی« شامل دارایی است که کاربردهای اولیه آن پرداخت، 

ابزار دادوستد، وسیله ذخیره اعتبار یا بهره مالی است.

 توانمندسازی دارندگان دارایی های دیجیتال
 بر اساس ســومین بخش از این طرح، برای اعتماد بیشتر و 
حمایت از مشتریان، بایستی چارچوبی در نظر گرفته شود 
که هدف آن افزایش شفافیت، رسیدگی به تقلب، جلوگیری 
از دست کاری بازار و افزایش انعطاف پذیری و کارآمدی باشد. 
امروز مــا بــرای نظارت بــر تقلب 
و جلوگیــری از دســت کاری بازار 
سیستمی حمایتی از مشتریان 
دارایی هــای دیجیتــال نداریــم. 
نهــاد خــود تنظیم گــر می توانــد 
با نظــارت بر بــازار و فراهــم کردن 
اعتمــاد عمومــی در بیــن مــردم 
پایبندی به این ساختار را ایجاد 
کند. مقررات بازارهای دیجیتال 
بایستی کارآمدی خود را در حالی 
کــه انعطاف پذیــری و حمایت از 
مشــتری را ارتقا می دهند حفظ 

کنند.

 ترویج همکاری و رقابت منصفانه
 آخرین بخش از این چارچوب پیشنهادی، ترویج قابلیت 
همکاری و رقابت منصفانه اســت. برای توســعه مستمر 
این بازار، دولت نقش مهمی در نظارت ایفا می کند. دولت 
بایســتی نظارت کارآمدی روی سیســتم مالی و چارچوب 
تنظیمی دارایی دیجیتال در اکوسیستم کریپتو را داشته 
باشد. این حفظ و افزایش قابلیت همکاری، اجازه توسعه 
مســتمر پروتکل هــای غیرمتمرکــز را می دهــد. همــکاری 
می توانــد باعث کمتــر شــدن ناکارآمدی تراکنش ها شــود 
و با دموکراتیک ســازی بیشــتر سیســتم های مالــی اجازه 
دسترســی یکپارچه بــه سیســتم همتا به همتا را بــه تمام 
دارندگان دارایی هــای دیجیتال دهد. در این اکوسیســتم 
بــا افزایــش مــوارد اســتفاده از بخش هــای غیرمالــی برای 
دسترســی به دارایی هــای دیجیتال قابلیت همــکاری نیز 
افزایش پیدا می کند. بخش هایی مانند معامالت امالک، 
حوزه سالمت و… بخش هایی هستند که از طریق فناوری 
بالکچیــن تغییراتی را تجربــه خواهند کرد. بــا این رویکرد 
مردم حــق انتخاب بیشــتری برای نحــوه تعامل بــا دارایی 

دیجیتالشان را دارند.
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آینده دیفای
کریــس هارمــس یکــی از مدیران 
ارشد مالی اروپا و مدیر اجرایی بونک گفته 

آینده از آن دیفای است.

هدیه کریسمس
از هــر ۱۰ آمریکایــی یــک نفــر در 
تعطیالت کریســمس، بــه دیگران رمــزارز 
هدیــه می دهــد. بیت کویــن هــم هدیــه 

کریپتویی محبوب آنهاست.

 2022 سال رمزارز؟
در یک نظرسنجی مشخص شده 
یک چهــارم آمریکایی هــا در ســال آینــده 
رمزارز خواهنــد خرید. بیت کویــن، اتریوم 
و دوج کویــن هــم جــزء انتخاب هــای اصلی 

آنهاست.
 

تحول بزرگ!
واتــس اپ اعــالم کــرده بــا کمــک 
کیف پول رمزارزی خود بــه نام نیوو، امکان 
تبادالت مالی کریپتویی را بــرای کاربرانش 

فراهم می کند.

خواهد کرد. طبق این اعالمیه، نام جدید این شرکت، هم 
می تواند به رشد بیشتر آن کمک کند و هم فضایی برای 
توسعه آن فراهم آورد. دورسی گفته: »بالک نام جدیدی 
اســت، اما هدف ما برای بهبــود اقتصــادی، تغییر نکرده 
اســت. فرقی نمی کند چقدر رشــد کنیم یا چه تغییراتی 
را از ســر بگذرانیــم؛ به هر حــال روش هایی بــرای افزایش 

دسترسی مالی و اقتصادی فراهم می آوریم.«
تغییر نــام شــرکت اســکوئر به بــالک بــه مســائل زیادی 
بســتگی دارد، امــا مهم تریــن نکتــه ای کــه در اطالعیــه 
این شــرکت هم آمده، این اســت که اعضای این شــرکت 

تصمیــم گرفته اند بیــش از پیــش روی فنــاوری بالکچین 
تمرکز داشته باشــند، به همین خاطر نام این شرکت هم 
به شــکلی تغییر کرده که مخاطبان از این تحول و مسیر 

جدید آگاه شوند.
خبر برندســازی مجدد اســکوئر و تغییر نــام آن به بالک 
در حالی منتشــر می شــود که همیــن چند هفتــه پیش، 
زاکربــرگ هم اعــالم کرد نــام شــرکت فیس بــوک را به متا 
)Meta( تغییر داده  اســت. به نظر می رســد بــا موجی از 
تغییرات برای ورود به عصر جدیدی از فناوری های مدرن 

روبه رو هستیم.

اکوسیستم کریپتو 
موقعیتی بی نظیر 

برای ما ایرانی هاست 
که می تواند با خلق 

خدمات متمایز توسط 
کسب وکارها به زندگی 

مردم کمک کند

رگوالتوری
R E G U L A T I O N



آرامش پس از توفان
نگاهی به بازار رمزارزها در یک هفته گذشته؛ آیا بازار رمزارزها وارد دوران فرسایشی 

ریزش شده یا بازار مسیر صعودی خودش را پیدا می کند؟

هفته ریزش
در روزهایی که وب ۳.۰، دیفای ۲.۰ و متاورس جذاب ترین 
واژه ها هستند، بازار کریپتو بعد از یک صعود هیجانی وارد 
فاز اصالح قیمت ها شد. هرچند در تاریخ کوتاه بیت کوین 
حداقل چهار صعــود و ســقوط را می توانیــم ردیابی کنیم، 
منتها در اینکه آنچه این روزها می گذرد، یک سقوط است 
یا اصالح قیمت، توافقی وجود ندارد. در هفت روز گذشته 
بازار بیت کوین بیش از دو درصد بازدهی داشته است. بازار 
بیت کوین در هفته گذشته کف ۴7 هزار دالری و سقف ۵۲ 
هزار دالری را لمس کرده است؛ اما در مجموع از حدود ۴7 
هزار دالر به باالی ۴8 هزار دالر آمده است. سلطه بیت کوین 
بر بازار هم که به مــرور در حال کاهش اســت، اکنون حدود 
۴۱ درصد بازار کریپتوها اســت. ارزش بازار بیت کوین کمی 
بیش از 9۰۰ میلیارد دالر است و در ۲۴ ساعت قبل بیش از 
۳۲ میلیارد دالر بیت کوین مبادله شده است. بیت کوینی 
که کمتر از یک ماه پیش تا 66 هزار دالر هم خیز برداشــته 
بود، اکنون حدود ۴8 هزار دالر مبادله می شود. سه ماه قبل 
بیت کوین حدود ۴۰ هزار دالر بود و اگر به این بازار از دریچه 
سه ماه گذشــته نگاه کنیم، صعودی بوده است. یک سال 
قبل هم زیــر ۲۰ هزار دالر بــود؛ بنابراین نکته مهــم در تمام 

تحلیل ها برای آینده بیت کوین این است که باید بدانیم با 
یک بازار مقررات گذاری نشــده ای که نوســان های شدیدی 
دارد، روبــه رو هســتیم؛ بــازاری که هــر آن ممکن اســت کل 

سرمایه افراد در آن از بین برود. با 
این حال اگر تاریخ کوتاه بیت کوین 
را نگاه کنیم، می بینیم که این بازار 
در تمام این سال ها صعودی بوده 

است.
در جهــان، صرافی هــای رمــزارز 
یــا مراکز تبــادل به صــورت جدی 
فعال هستند و افرادی که اندکی 
با دنیــای کریپتو آشــنایی دارند، 
حتمــاً نام هایــی ماننــد بایننس، 
کوین بیس، اوکی اکــس، کاراکن، 

هوبی و بیت فاینکس را شنیده اند؛ منتها ما در ایران هستیم 
و واحد پولی مان ریال است و با صرافی های معتبر ایرانی کار 
می کنیــم؛ صرافی هایی مانند نوبیتکس، اکســیر، والکس 
و فینیکــس، بیت پین، کوین نیــک، رمزینکــس، مزدکس، 
اوکی اکس و چند صرافی دیگر. در زمان تنظیم این گزارش 
)یعنی صبح روز شنبه ۲۰ آذرماه( دالر طبق صفحه قیمت 

دالر خبرگزاری تسنیم، حدود ۲7.7۰۰ تومان است که اگر 
در بیت کوین ۴8 هزار دالری ضرب کنیم، می شود حدود یک 
میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان. با توجه به اینکه قیمت رسمی 
دالر با قیمت بازار متفاوت است، 
بیت کویــن در صرافی هــای رمزارز 
ایرانی در لحظه تنظیم این گزارش 
حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
تومان مبادله می شد. دقت کنیم 
که نرخ تتر در همین شرایط حدود 
۳۱ هــزار و ۵۰۰ تومــان اســت؛ اگر 
به ۲۴ ســاعت قبــل از تنظیم این 
گــزارش نــگاه کنیــم، بــازار حــدود 
8۳.۰ درصــد منفی بوده اســت. 
االن ارزش بــازار کریپتوهــا حدود 
دو هزار و ۲۰۰ میلیارد دالر اســت؛ برای مقایسه بد نیست 
بدانید که ارزش بازار شرکت اپل چیزی حدود دو هزار و 9۴۰ 
میلیارد دالر است؛ به عبارتی بازار کریپتوها هنوز در ابتدای 
راه است و راه زیادی پیش روی این بازار جدید قرار دارد. با این 
حال در ۲۴ ساعت قبل از تنظیم گزارش حدود ۱۰7 میلیارد 
دالر مبادله انجام شده که حدوداً ۵.۲ درصد افزایش نسبت 

بــه روز قبــل از آن دارد. در ابتــدای گــزارش هم نوشــتیم که 
دیفای به شدت مورد توجه قرار گرفته، ولی کل حجمی که در 
دیفای قرار دارد، حدود ۱۴ میلیارد دالر است که همین هم 
نشان می دهد که چه راه طوالنی پیش پای دیفای قرار دارد. 
حجم استیبل کوین ها در زمان تنظیم گزارش از 8۵ میلیارد 
دالر تجاوز کرده که نزدیک بــه 8۰ درصد از حجم مبادالت 
دنیای کریپتو است. بیت کوین نیز در شرایطی به سر می برد 
که معلوم نیست در روزهای اصالح قیمت به سر می برد یا 
دوران یخ بندانی طوالنی حــدود ۴8 هزار دالر اســت و بر ۴۱ 
درصد بازار کریپتوها سلطه دارد. از نظر برخی اکنون زمان 
مناسبی برای ورود به دنیای بیت کوین است؛ در حال حاضر 
این ریزش ها فرصت مناسبی برای کسانی است که در زمان 
اوج قیمت بیت کوین حسرت ورود به این بازار را می خوردند.

اگر به تغییرات قیمت یک هفته گذشته بیشــتر رمزارزها 
نگاهی بیندازیم، متوجه می شــویم کــه تقریباً همه منفی 
بوده اند؛ با این حال چند مورد جالب در میان آلت کوین ها 
قابل مشــاهده اســت؛ جذاب ترین آنها ایاس است که در 
هفته گذشته بیش از ۱۰ درصد بازدهی داشته و فقط در ۲۴ 
ساعت گذشته 7 درصد مثبت بوده است. اتریوم کالسیک 
اندکی بیش از نیــم درصد بازدهــی هفتگی را ثبــت کرده و 

 هشدار: بازار رمزارزها یک بازار 
پرریسک و قانون گذاری نشده است. 

بازاری که ممکن است به دلیل نوسانات 
آن همه سرمایه خود را در آن از دست 
بدهید. توصیه می کنیم قبل از هرگونه 
فعالیت در آن مطمئن شوید اطالعات 

کافی درباره آن را دارید.



شـــــــــــــــــــماره صفــر
2۱ آذر۱۴۰۰
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بازار
M A R K E T
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 کسی که یک میلیون 
بیت کوین دارد، احتماالً 

خالق آن است!

رایت همان 
ساتوشی است؟

چنــد وقــت پیــش، رســانه ها خبــر از 
برگــزاری دادگاه علیه »کریــگ رایت«، 
برنامه نویــس اســترالیایی دادند. رایت 
همــان کســی اســت کــه در گذشــته 
چندین بــار ادعا کرده چهره پشــت نام 

مستعار »ساتوشی ناکاموتو« است.
ساتوشــی ناکاموتــو، اســم مســتعاری 
بــرای  بیت کویــن  خالــق  کــه  اســت 
خودش انتخــاب کــرده اســت. آخرین 
بار ســال ۲۰۱6 بــود کــه رایت ادعــا کرد 
همان ساتوشی ناکاموتو است، اما چرا 
پایش به دادگاه باز شــد؟ بــه این خاطر 
کــه خانــواده یکی از دوســتانش بــه نام 
»دیوید کلیمن« ادعا می کردند این دو 
نفر با هــم بیت کوین را خلــق کرده اند و 
نیمــی از بیت کوین هایی کــه در اختیار 

رایت است، سهم کلیمن بوده است.
به این ترتیب، دادگاه با این هدف برگزار 
شــد کــه شــراکت میــان کلیمــن و رایت 
را بــه اثبــات برســاند. در واقــع در ایــن 
دادگاه قرار نبود هویت واقعی ساتوشی 
ناکاموتــو به اثبــات برســد؛ بلکــه صرفاً 
قرار بود تکلیف یک میلیون بیت کوینی 
مشخص شود که خانواده کلیمن ادعا 

می کردند مالک نیمی از آن هستند.
نخســتین  جــزء  بیت کوین هــا  ایــن 
بیت کوین هایــی هســتند کــه در بــازار 
رمزارزها ماین شده اند. نکته اینجاست 
که چطــور یــک نفــر می توانــد صاحب 
این همه بیت کوین باشــد؛ بدون اینکه 
از ابتــدا خــودش ارتباطی با ایــن ماجرا 
نداشــته  اســت؟ بــر اســاس گــزارش 
گاردیــن، بــه احتمــال زیاد فقط کســی 
که خودش خالق بیت کوین بوده )یعنی 
ساتوشــی ناکاموتوی واقعــی( می تواند 

مالک این بیت کوین ها باشد.
سال هاســت کــه همــه ســعی دارنــد 
بفهمنــد چه کســی واقعــاً پشــت پرده 
ایجــاد مهم تریــن رمــزارز جهــان یعنی 
بیت کویــن بوده  اســت. اما منشــاء این 
ارز دیجیتالــی همیشــه اســرارآمیز و 
در هالــه ای از ابهــام مانــده  اســت. بــه 
همیــن خاطــر اســت کــه دادگاه کریگ 
رایــت و خانــواده دیویــد کلیمــن توجــه 
زیــادی را به خــودش جلب کــرد. به هر 
حال خیلی ها معتقدند حــاال که رایت 
صاحب بیش از یک میلیون بیت کوین 
اســت، احتماالً خــودش خالق ایــن ارز 

مرموز است.

پدیده هفته؛ لونا
در هفتــه ای کــه بســیاری از ارزهــای دیجیتــال بــرای 
بازپس گرفتــن ســطوح قیمتــی قبلــی خــود تــالش 
می کردند، لونا، ارز دیجیتال اصلی شبکه تِرا، توانست 
رکورد قیمتی خود را افزایش دهد و سطوح جدیدی را 
تجربه کند. کارشناسان معتقدند که رشد درخور توجه 
قیمت لونا ســه دلیل عمده دارد. یکــی از محرک های 
اصلی جهــش اخیر قیمــت لونا، رشــد ســریع حجم 
واحدهای گردش UST بود. UST هم اکنون بزرگ ترین 
اســتیبل کوین بازار اســت که پشــتوانه ای الگوریتمی 
دارد. UST از نظر ارزش بازار با 8.۲۲۱ میلیارد دالر، در 
جایگاه چهارم برترین استیبل کوین های بازار قرار دارد.

آن گونــه کــه کویــن تلگــراف نوشــته و وب ســایت ارز 
دیجیتال به فارســی ترجمــه کرده اســت: »طرفــداران 
ارزهای دیجیتال باثبات غیرمتمرکز، به  جای استفاده 
از اســتیبل کوین های متمرکزی مانند یــواس دی کوین 
)USDC(، تتــر و بایننــس یــواس دی )BUSD(، ترجیــح 
داده اند که از UST، اســتیبل کوین شبکه ترا، استفاده 
کنند. با افزایش محبوبیت ترا یو اس دی، بسیاری از افراد 
از آن با عنوان »دالر دیفای« یــاد کرده اند. دلیل آن هم 
این است که این استیبل کوین نماد تمرکززدایی است و 
به آرامی در حال پیشروی در مسیر چندزنجیره ای شدن 
دیفای است.« ارز دیجیتال لونا به  غیر از شبکه ترا، در 
چندین پل میان زنجیره ای دیگر هم پشتیبانی می شود.

روزهای آینده چه رنگی خواهد بود؟
برخی تحلیلگران بر این باورند که سقوط یک ماه قبل 
بیت کویــن ممکن اســت بــه شــکل گیری یــک مرحله 
تثبیت قیمت طوالنی مدت منجر شود. هم بنیان گذار 
پلتفــرم معامالتــی دیســنتریدر، انتظــار دارد که بــازار 
بیت کویــن در طــول ســه  مــاه اول ســال ۲۰۲۲، وارد فــاز 

تثبیت قیمت شــود. »لکــس موزکوفســکی«، یکی از 
مدیران »موزکوفسکی کپیتال« هم پیش بینی کرده که 
احتماالً قیمت در ادامه با سرعت کمی افزایش یابد. با 
وجود همه این پیش بینی ها باید منتظر ماند و دید که 
آیا بیت کوین در روزهای آینده مجدداً به کف های قیمتی 

می رسد یا اینکه خریداران، قیمت را بازیابی می کنند؟

دو رمزارز ریپــل و ترون بیــش از ۵ درصــد در یک هفته 
بازدهی داشته اند.

و اما اتریــوم دومیــن رمــزارز بــازار هم هفته گذشــته 
را منفــی بــه پایــان رســانده اســت. اتریــوم در یــک 
هفتــه گذشــته حــدود ۵.۱ درصــد ضرر روی دســت 
صاحبانش گذاشته و در حال حاضر در صرافی های 
رمــزارز ایرانــی حــدود  ۱۲۵ میلیــون تومــان مبادلــه 
می شــود. در صرافی های رمزارز خارج از ایران اتریوم 
حدود ســه هــزار و 97۰ دالر مبادله می شــود. اتریوم 
پیش از آنکــه اصالح جزئی خــود را آغاز کنــد، باالتر 
از ۴.۴۰۰ دالر معاملــه می شــد. اکنــون خریــداران 
باید موقعیت قیمت را باالی ۴.۱۵۰ دالر حفظ کنند 
تا شــرایط بــرای آغــاز یــک روند صعــودی جدیــد در 
کوتاه مدت فراهم شود. از آن دسته رمزارزهایی که در 
ماه های اخیر به عنوان رقبای اتریوم مطرح شــده اند، 
می شود به سوالنا، کاردانو، پولکادات، ترا و آواالنچی 
اشاره کرد. این پنج رقیب بیت کوین رقابت تنگاتنگی 
دارند؛ ســه تــای آنها هفتــه را منفــی ســپری کردند، 
ولی تــرا اندکــی بیــش از ۱۱ درصــد بازدهی داشــت و 

پولکادات حدود یک درصد مثبت بود.
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رگوالتوری
R E G U L A T I O N

وال استریت 
چطور  با رمزارزها مواجه  شده است؟

درس هایی از یک اقتصاد قدرتمند برای رگوالتوری 
صنعت کریپتو

پاییــز امســال صنعــت رمــزارز در آمریــکا ناگهــان خود 
را هــدف لشــکری از رگوالتورهــای ایالتــی و فــدرال دیــد 
و بــا میلیون هــا دالر جریمــه، تهدیــد شــکایت قانونی و 
هشدارهایی در مورد تصویب قوانین جدید مواجه شد. 
مدیــران ارشــد صنعــت رمــزارز می گوینــد به ویــژه در 
حوزه هایــی کــه روشــن نیســت مشــمول کــدام قوانیــن 
می شــوند، اجــرای قوانیــن ناگهانــی و رگبــاری کــه گاهی 
بــا یکدیگــر هم  پوشــانی هــم دارنــد، می تواند نــوآوری را 
ســرکوب کنــد. راه حل شــان چیســت؟ می گوینــد اجازه 
بدهیــد ایــن صنعــت خــودش بــه رگوله کــردن خــودش 

کمک کند.
صرافی هــای بزرگــی مثــل کوین بیــس و جمینــای و 
ســرمایه گذاران برجســته ای مثــل اندریســن هوروویتــز 
ایده ســازمان خودرگوالتوری رمزارز را مطرح کرده اند که 
از نظر آنها برای نظارت بر ایــن صنعت جدید و پیچیده 
در مورد برخی مسائل مناسب تر از سازمان های دولتی 
متعارف اســت که برای اعمــال قوانین قدیمی با ســابقه 
چنددهه ای در این بازار جدید با مشکل مواجه بوده اند. 
حامیان این ایده می گویند سازمان خودرگوالتوری رمزارز 
با اســتفاده از تخصــص و منابع اعضایــش می تواند در 
تصمیم گیــری در مــورد قوانیــن مربــوط بــه محصــوالت 

جدید چابک تر عمل کند.

 سابقه یک نظارت دیگر
»گــرگ اکســتالیس«، مدیــر ارشــد تطبیــق شــرکت 
سرمایه گذاری رمزارزی »مولتی کوین کپیتال« می گوید: 
»وقتــی رگوالتــور بــا پدیــده ای جدیــد روبــه رو می شــود، 
کارش آسان نیست. سؤال این است که چطور می توان 
محیطــی ایجــاد کــرد کــه در آن زیرســاخت رگوالتــوری 

چابک تر باشد؟«
خــود رگوالتــوری ســابقه زیــادی در وال اســتریت دارد. 
سازمان های خودرگوالتوری که اعضای خودشان آنها را 
بنیان گــذاری و مدیریت می کنند، با اختیــاری که کنگره 
و رگوالتورهایی مثل کمیســیون بــورس و اوراق بهادار به 
آنها تفویض می کنند، قواعد را تعیین می کنند، بازرسی 
انجام می دهند و بــرای اعضا جریمه در نظــر می گیرند. 
چند ســال بعد از اینکه کنگره کمیســیون بورس و اوراق 
 New( »بهــادار را به عنــوان بخشــی از برنامه »نیو دیــل
Deal( رئیس جمهور فرانکلین روزولت تشکیل داد، این 
کمیسیون بخشی از کار نظارت بر کارگزاران و شرکت های 
کارگــزاری را بــه ســازمان خودرگوالتــوری جدیــدی به نام 
»انجمن ملــی دالل های اوراق بهــادار« تفویض کرد. 8۰ 
سال بعد و پس از تشــکیل چند ســازمان مشابه دیگر، 
حاال سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی، جای انجمن 

ملی دالل های اوراق بهادار را گرفته است. 
این ســازمان با ۳6۰۰ کارمنــد، تحت نظارت کمیســیون 
بــورس و اوراق بهادار به اعطــای مجوز، نظــارت و تعیین 
جریمه برای صدها هزار کارگزار کمک می کند. ســازمان 
خودرگوالتــوری مشــابهی بــر کارگــزاران بــورس کاال 

نظــارت می کنــد و بورس های ســهام بــزرگ نیز ســازمان 
خودرگوالتوری هستند.

خودرگوالتوری و بایدهایش
ســازمان خودرگوالتــوری در بخــش رمــزارز می توانــد 
و  باشــد  تخلفــات  از  بخشــی  مســئول  دســت کم 
کالهبرداری های جدی به سازمان هایی مثل کمیسیون 
بورس و اوراق بهادار ارجاع شوند. به عنوان مثال سازمان 
خودرگوالتــوری می توانــد حکــم بدهــد کــه توکــن تــازه 
منتشرشــده ای باید به عنوان اوراق بهادار، کاال یا مقوله 
دیگری طبقه بندی شــود. طرفداران این ایــده می گویند 
این اقدام به شرکت ها کمک زیادی می کند تا بدون ترس 
از اینکه چند ســال بعــد مشــمول اعمال قانون شــوند، 
توکــن جدیــد منتشــر کننــد. ســازمان خودرگوالتــوری 
همچنین می تواند کارهای ســاده روزمره ای مثل تعیین 
قوانین شفاف ســازی محصــول یا اســتانداردهای حاکم 
بــر نحــوه مدیریــت داده هــای مشــتریان را انجــام دهد. 
کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار و ســایر ســازمان های 
دولتی بر ســازمان خودرگوالتوری نظــارت خواهند کرد و 
اگر مخالف تصمیمات این ســازمان باشــند، حرف آخر 

را خواهند زد.
ســازمان های خودرگوالتوری تثبیت شــده مثل ســازمان 
تنظیــم مقــررات صنعــت مالــی به دلیــل اعمــال قانــون 
ضعیف کــه به جــای عمــوم مــردم بــه نفــع اعضــای این 
ســازمان ها بــوده، مــورد انتقــاد قــرار گرفته انــد و برخــی 
منتقدان آنها را با کارتل ها مقایسه می کنند. برخی افراد 
بدبین به رمــزارز نیز می گوینــد ســازمان خودرگوالتوری 
نمی توانــد به درســتی بــه مســئله ای رســیدگی کنــد کــه 
آنهــا آن را بزرگ تریــن مســئله ایــن صنعــت می داننــد؛ 
ایــن مســئله کالهبــرداری و تخلفــات قانونی ســنگینی 
هســتند که نهادهای ناظــر قدرتمندی مثل کمیســیون 
بــورس و اوراق بهادار و کمیســیون معامــالت آتی کاالی 
ایاالت متحــده در آنها تخصــص دارند. همین امســال 
کمیســیون بورس و اوراق بهــادار، کوین بیــس را در مورد 
یک محصول پیشنهادی تهدید به شکایت کرده، چند 
رگوالتــور ایالتــی شــرکت های رمــزارز را بــه اتهــام فروش 
اوراق بهادار پذیرش نشــده تحــت پیگرد قــرار داده اند و 
کمیســیون معامالت آتی کاال تتــر را به دلیل دروغ گفتن 
دربــاره دارایی های پشــتوانه ایــن اســتیبل کوین جریمه 
کرده اســت. »انــدرو پــارک«، تحلیلگر سیاســت گذاری 
 Americans for Financial گروه حامی سرمایه گذاران
Reform، به استیبل کوین ها و سایر محصوالت رمزارز 
اشاره می کند که شباهت هایی با سیستم مالی متعارف 
دارند، اما از رگولیشــن های یکســانی پیروی نمی کنند و 
می گوید: »این صنعت به حدومرزهای روشن و احتماالً 
تغییرات ســاختاری نیاز دارد. اگر ســرقت مسلحانه ای 
در جریــان باشــد، ســازمان خودرگوالتــوری نمی توانــد 
مداخله ای بکند، بلکه حداکثــر می تواند برای خودروی 

فرار سارقان قبض جریمه صادر کند.«

دنیــای امــروز سرشــار از نــوآوری اســت و روزانه 
تحــوالت مختلفــی در عرصه هــای گوناگــون، 
خاصه حوزه فنــاوری، زندگی انســان ها را تحت 
تأثیــر قــرار می دهــد؛ نوآوری هایی که بــه اعتقاد 
عده ای ابعــاد آن در چند قرن اخیر بــا کل تاریخ 
بشری برابری می کند. به یک معنا نوآوری یعنی 
تخریب وضع موجود با هدف ایجاد جایگزینی 
کاراتــر، ارزش آفرین تــر و مطلوب تــر نســبت بــه 
گذشــته. اغلب، این تخریب جزئــی و محدود و 
بالطبع بهبود ناشــی از آن نیز جزئی اســت، اما 
نقاط عطفی نیز وجود دارند که در آنها تحوالت، 
انقالبی تــر و تغییــرات بنیادین تــر 
اســت. آنچه در این فضــا روی آن 
اجماع وجــود دارد، این اســت هر 
ســاختنی در ذات خــود تخریبــی 
متناســب در پــی دارد؛ تخریــب 
همــان نوآوری هــای گذشــته ای که 
امــروز دیگــر منســوخ شــده اند. از 
ایــن رو بــه ایــن تخریــب مبــارک، 
 Creative تخریــب خــالق یــا 
و  می گوینــد   Destruction
همین تخریب بــوده کــه زندگی بَدوی بشــری را 
به زندگــی فناورانه امــروز تبدیل کرده اســت. در 
این بین انسان ذاتاً دلبسته وضع موجود است 
و تحول خواهــی و نــوآوری در انســان ها ویژگــی 
کمیابی است. این ویژگی از انسان ها به حاکمان 
و حکومت هــا نیــز تســری پیــدا کــرده و در ایــن 
چارچوب دولت ها به عنوان نهادهای حاکمیت 
مدرن، همانند اســالف خود به شدت نسبت به 
نوآوری ها و تغییرات حساس و مقاوم اند. ترس از 
پیامدهای ناشناخته نوآوری ها و احیاناً تغییرات 
ساختار قدرت ناشی از آن، شاید جزء دالیل اولیه 
این مخالفت باشد. در طول تاریخ اما ملت هایی 
که به هر دلیل رویه های ســرکوبگرانه نســبت به 
نوآوری داشــتند، الجــرم یا به وســیله ملت های 
نوآورتر نابود شــدند یا به شــدت ضعیف و مورد 

بهره کشی قرار گرفتند.  
با این مقدمه کوتاه به موضوع اصلی یادداشت 
که نقــد جملــه بســیار کوتــاه، امــا ویرانگــر نامه 
رئیس محتــرم دفتــر رئیس جمهــور بــه معاون 
حقوقــی رئیس جمهــور اســت، می پردازیــم. 
جنــاب آقــای اســماعیلی در نامــه مــورخ ســوم 
آذر ۱۴۰۰ بــا اشــاره بــه دســتور رئیس جمهــور 
در جلســه هیئــت دولــت مــورخ ۲۳ آبــان به دو 
نکته اشــاره کرده اند که جمله دوم به این شــرح 
است: »از ورود اســتارتاپ ها به عرصه هایی که 
اخــالل در نظــام اقتصــادی، ارزی و پولی کشــور 
ایجــاد می کننــد، جلوگیــری کنید.« ایــن جمله 
با برداشــت های مختلفی که از آن می شود کرد 
و عملکرد دســتگاه های دولتی و نظارتی نشــان 
داده که معموالً سخت ترین و محدودسازترین 
برداشــت ها را بایــد انتظــار داشــته باشــیم، 

بنابرایــن روی کاغــذ می تواند حتــی نابودکننده 
کل فضای نوآوری کشور باشد!

ایــن توجیه که منظــور از این جمله چــه و چه ها 
بــوده اســت هــم راهگشــا نیســت. جملــه برای 
آنهــا کــه چــوب برخــورد دست شــان گرفته اند، 
اتفاقــاً خیلــی هــم صراحــت دارد! واقعیت این 
است که اساساً فعالیت اســتارتاپ ها به عنوان 
موجودیت هایی که با هدف »تخریب خالق« در 
فضای اقتصــادی ایجاد شــده اند، حتماً اخالل 
در نظم موجود است. کدام استارتاپ در جهان 
وجود دارد که ذاتــاً مخل نظــام اقتصادی فعلی 
نباشد. تاکسی های اینترنتی مخل نظام و نظم 
ســنتی حمل ونقل بــوده و هســتند. فین تک ها 
مخل نظام موجود مالی و پولی و بانکی و بیمه ای 
هستند. فروشگاه های اینترنتی، اخالل در نظام 
موجود فروش و ارسال کاالها به شمار می روند. 
شبکه های اجتماعی نظام اطالع رسانی سنتی 
را مختــل کرده انــد. پیام رســان ها مختل کننــده 
نظام مخابراتی هستند. آموزش مجازی اخالل 
در نظــام آمــوزش ســنتی اســت. پزشــکی از راه 
دور، مخل نظام پزشــکی رایج اســت. بالکچین 
و رمزارزهــا اخــالل در نظــام مالی و پولــی و ارزی 
جهانی هستند. به این سیاهه می توان همچنان 
اضافه کــرد. اما آیــا دنیــا به دلیل این اخــالل، از 
ورود نــوآوران بــه این عرصه هــا جلوگیــری کرده 

است؟ پاسخ یک نه بزرگ است. 
در مقابــل آیــا دغدغه هــای حاکمیــت بالمحل 
است؟ بعضاً خیر! اما راهکار، نه اقدامات سلبی 
منفعالنــه، بلکــه ایجــاد چارچوب هــای بالغانه 
نظارتــی پســینی بــا رویکــردی توســعه محور و 
استفاده از ظرفیت های خودتنظیم گرانه نوآوران 
و بهره گیــری از فضاهــای آزمــون و راهکارهــای 
این چنینی است؛ راهکارهایی که حتی نیازی به 
اختراع هم ندارند، فقط کافی است از تجربیات 
جهانی درس گرفته شود. امروز نه اروپا و آمریکا 
که همین همســایه جنوبی مان، امارات متحده 
عربی، بهشت کارآفرینان و استعدادهای جوان 
ایرانی شــده اســت؛ ترکیه بــا آن وضــع بحرانی، 
فضای مناسب تری از ایران برای کارآفرینی دارد؛ 
به زودی عربستان و عمان و قطر نیز پر خواهند 
شــد از کارآفرینان جــوان ایرانــی، کمااینکه این 

فرایند شروع شده است! 
آقــای دولــت، راهکارهــای ســلبی و دســتورات 
این چنینی خنجر ناآگاهانه کشــنده ای بر پیکر 
نحیف فضای کارآفرینی کشــور اســت؛ پیکری 
که بــا فشــارهای تحریمــی خارجــی و وضعیت 
نابسامان اقتصادی داخلی و خلق روزانه موانع 
ناامیدکننــده ای نظیــر قطعــی اینترنــت و طــرح 
صیانت و احــکام قضایــی آنچنانــی، از قضا در 
ســال پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا! بیــش از 
پیــش ضعیــف شــده اســت. آخریــن میــخ این 

تابوت نباشید.

ANALYSISتحلیل

استارتاپ ها اساساً مخل هر نظم کهنه و سنتی هستند و نباید به این 
دلیل آنها را کشت!

به مهاجرت های بیشتر دامن نزنیم

امیرعباس امامی
مدیرعاملکارچین

@emami_aa
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مدیرعامل ســابق گــوگل و یکــی از بنیان گــذاران  ایــن موتور 
جست وجوی  اینترنتی نقش پررنگ تری نسبت به گذشته 
در دنیای رمزارزها بر عهده گرفته است. خبر کوتاه  این بود که 
ارائه دهنده زیرساخت اوراکل و یکی از رمزارزهای باالی بازار 
کریپتو، یعنی چین لینک، با »اریک اشمیت«، مدیرعامل 
سابق گوگل، به عنوان مشاور استراتژیک قرارداد امضا کرده 
است. قرار است اشمیت در آزمایشگاه چین لینک به  این 
پروژه بالکچینی کمک کند؛ پروژه ای که او عالقه ویژه ای به آن 
دارد و احتمال همکاری های بیشــتر آن بــا گوگل هم مطرح 

شده است.
شــبکه چین لینک، فیدهای داده اوراکل را  ایمن می کند که 
مسئول راه اندازی و  ایمن سازی بیش از 8۰ میلیارد دالر ارزش 

قفل شده در چندین بالکچین هستند.
»ســرگئی نظــروف«، یکــی از بنیان گــذاران چین لینــک، در 
بیانیه ای درباره  این همکاری گفته اســت: »تجربه و بینش 
اریک اشمیت در مورد ساخت پلتفرم های نرم افزاری جهانی 
برای نوآوری نسل بعدی بسیار ارزشمند خواهد بود؛ زیرا ما به 
توسعه دهندگان و مؤسسات کمک می کنیم عصر جدیدی 

از عدالت و شفافیت اقتصادی را آغاز کنند.«

اوراکل بالکچیــن بــرای عملکــرد بســیاری از قراردادهــای 
هوشمند حیاتی است، به ویژه زمانی که آنها به دسترسی به 
داده ها و سیستم های خارج از زنجیره نیاز دارند. چین لینک 
چنین داده هایی را از دنیای واقعی جمع آوری می کند و آنها 
را در اختیار منطق موجود در قراردادهای هوشمند مبتنی بر 

بالکچین قرار می دهد. 
به عنــوان مثال، طبق یک پســت وبالگــی که در اوایل ســال 
جــاری توســط بخــش ابــری گوگل منتشــر شــد، همــکاری 
چین لینک با برنامه مجموعه داده های عمومی گوگل کلود  به 
داده های آب وهوا اجازه می دهد مستقیماً در بازارهای مالی 
در حال ظهور در وب ۳.۰ قابل دسترس باشند. برای نمونه 
داده های یک پایــگاه داده  مرتبط با آب وهوا که توســط اداره 
ملی اقیانوســی و جوی آمریکا گردآوری شــده اند، می تواند 
اعداد و ارقام بیمه قرارداد هوشــمند محصوالت کشاورزی 

را مشخص کند!
به عبارتی دیگر چین لینک از معــدود پروژه های بالکچینی 
است که ارتباط جهان بیرون با داده های بالکچینی را میسر 
خواهد کرد. این همان چیزی اســت که اشمیت قبالً گفته 
نیاز این فناوری جدید است. او در اظهارنظری گفته است: 

»راه انــدازی بالکچیــن و قراردادهــای هوشــمند پتانســیل 
فوق العــاده ای را بــرای ســاخت مدل های کســب وکار جدید 
نشان داده است، اما مشخص شــده که یکی از بزرگ ترین 
مزیت های بالکچین - عدم ارتباط با دنیای خارج از خودش 

- بزرگ ترین چالش آن نیز هست.« 
رمزارز چین لینک با نماد لینک و حجم بازار 9 میلیارد دالری 
جــزء ۲۰ رمــزارز برتر بــازار محســوب می شــود و در دو ســال 

گذشته رشد خیره کننده ای را تجربه کرده است.
یکــی از نماینــدگان آزمایشــگاه های چین لینــک گفتــه که 

انتصاب اشمیت با کار قبلی او در گوگل ارتباطی ندارد.
اشمیت از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ به عنوان مدیرعامل گوگل کار 
کــرده و محصوالتی را ســاخته که اکنون جــزء محبوب ترین 
اپلیکیشن های وب ۲.۰ هستند. محصوالتی چون جی میل، 
نقشــه های گوگل، کروم و... که روی هم رفته ســاالنه چیزی 

حدود ۱8۰ میلیارد دالر درآمد نصیب گوگل می کنند.
او همچنین بعد از خروج از گوگل و در ســال ۲۰۱7، صندوق 
سرمایه گذاری اشمیت فیوچرز را تأســیس کرده که بیشتر 
روی پروژه هــای مرتبــط با منافــع عمومی و محیط زیســتی 

سرمایه گذاری می کند.

اشمیت در لینک!
چین لینک یکی از پروژه های داغ بازار رمزارزها، مدیرعامل سابق گوگل را به 

تیم خود اضافه کرده است

REVIEWبررسی

رمزارزها در مسیر قانونی 
شدن چه انتخاب هایی 

دارند

راهی که 
خودتنظیم گری 

در پیش دارد
حامیان صنعت رمزارز تــالش کرده اند 
سازمان خودرگوالتوری رمزارز تشکیل 
بدهنــد، امــا ایــن ایــده هنــوز موافقــت 
قانون گــذاران را جلــب نکــرده اســت. 
یکی از مدعیان در ایــن زمینه »انجمن 
بازارهــای دارایــی دیجیتال« اســت که 
اعضایی مثــل صرافی رمــزارزی FTX و 
 Galaxy Digital شرکت سرمایه گذاری
دارد و منشوری اخالقی تدوین کرده که 
اگر به جایــگاه ســازمان خودرگوالتوری 
برســد، ایــن منشــور می توانــد زیربنای 

آن باشد.
بیشــتر حامیــان تشــکیل ســازمان 
خودرگوالتــوری قبــول دارند کــه چنین 
ســازمانی به قانــون کنگــره نیــاز دارد تا 
بــه کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار، 
کمیســیون معامــالت آتی کاال یا ســایر 
رگوالتورها اجازه بدهد که این ســازمان 
را ثبت کنند و بخشی از اختیارات شان 

را به آن تفویض کنند. 
هرچند تصویب چنین قانونی احتماالً 
چندیــن ســال طــول می کشــد، امــا 
سناتورهایی مانند »سینتیا لومیس«، 
سناتور جمهوری خواه ایالت وایومینگ 
گفته اند که قصد دارنــد قانون رمزارزی 
جامعــی تهیــه کننــد کــه فرصتــی در 
اختیار حامیان سازمان خودرگوالتوری 
قرار بدهد تا برنامه شان را عملی کنند.

»میشــل بانــد«، مدیرعامــل انجمــن 
بازارهای دارایی دیجیتال می گوید: »اگر 
بتوانیم نشــان بدهیم که ســازمان های 
خودرگوالتــوری در واقــع رگولیشــن و 
ثبــت را بــا نظــارت کمیســیون بــورس و 
اوراق بهــادار و کمیســیون معامــالت 
آتی کاال افزایش خواهند داد، حمایت 
ســازمان های دولتی جلب خواهد شــد 
و همچنین فرصتــی برای ایــن صنعت 
فراهــم می شــود تــا نقــش فعالــی در 

تصمیم گیری ها داشته باشد.«
مدیران ارشد صنعت رمزارز پیشنهاد 
ایــن  بــر  نظــارت  در  کــه  می دهنــد 
صنعت نقش داشــته باشــند؛ هرچند 
محقق شــدن خودرگوالتــوری ســال ها 
طول خواهد کشید، اما به  نظر می رسد 
برخی قانون گذاران از این ایده استقبال 

 کنند.
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پس از گذشت ۱۴ سال از تأسیس شرکت »نوین تلکام« 
و ۱۰ ســال از آغاز به کار شــرکت »حصین ایمــن«، این دو 
شــرکت در ســال ۱۳97 با یکدیگر ادغام شــدند و شرکت 
رادین تأسیس شد. همزمان با شکل گیری ایده ادغام این 
دو مجموعه، تیم تحقیق و توســعه ای در شــرکت جدید، 
ایجاد شــد که هــدف از تشــکیل آن توســعه محصوالت 
و راهکارهــا در حوزه هــای جدیــد فنــی و کســب وکاری در 
صنایع بانکی و تلکام و ورود به صنایع دیگر بود. اکنون  که 
بیش از سه سال از تأســیس رادین می گذرد، این شرکت 
به حوزه های جدیدی از جمله رمزارز، کلود و نئوبانک وارد 
شــده اســت. یکی از اهداف اصلی رادین در این ســال ها 
فعالیت در حــوزه امنیت بــوده و یکی از دالیل ورودشــان 
به حوزه رمزارزها نیز همین موضوع است؛ اینکه فناوری 
رمزارزها به فناوری های امنیتی شباهت زیادی دارد و دائماً 
با رمزنگاری، رمزگشایی و کلیدگذاری در ارتباط هستند؛ 
در نتیجه در این حوزه کیف پول سخت افزاری را راه اندازی 
کرده انــد و در پی ایجــاد صرافی در این حوزه هســتند. در 
گفت وگویی که با میثم رجبی، مدیرعامل رادین داشتیم، 
او از تولید یک ماینــر ایرانی نیز خبر داد که نســخه اولیه 
آن بیرون آمده است و پیش بینی می کنند در سال آینده 
فــروش آن را آغاز کننــد. در ادامــه گفت وگوی مــا با میثم 

رجبی، مدیرعامل رادین را بخوانید.

 شروع فعالیت در حوزه رمزارزها
رادین اخیراً آنالیز و تحقیق وتوسعه زیادی روی محصوالت 

حوزه بالکچین انجام داده و به این نتیجه رســیده اســت 
کــه دو محصــول در ایــن حــوزه امــکان فــروش و توســعه 
ســریع تری در بازار ایران دارند. اینها دو محصول مشتق 
از فناوری های تولید HSM در رادین هستند؛ یکی از آنها 
کیف پول ســخت افزاری اســت که یک پروژه سه بخشی 
است و در سه فاز انجام می گیرد. طبق صحبت های میثم 
رجبی، محصول فاز اول به نســخه بتا رســیده و آزمایش 
شده است. نسخه آلفا احتماالً در اسفندماه ۱۴۰۰ نهایی 
می شود و از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ محصول نهایی با اسم 

»waleto« به بازار ارائه می شود.
او دربــاره ایــن کیــف پــول ســخت افزاری این طــور توضیــح 
می دهد: »ولتو یک کیف پول سرد یا کیف پول سخت افزاری 
اســت. افــراد می تواننــد کلیــد یــا Master Key رمزارزهــا و 
کیف پول های خود را در آن نگهداری کنند. در فاز اول، این 
کیف پول به سایر کیف پول های رایج دنیا متصل می شود 
و تعدادی رمزارز را پشتیبانی می کند. در فاز دوم یک کیف 
پول نرم افزاری در کنار این کیف پول سرد می نشیند که آن نیز 
هم اکنون سافت النچ شده و از لحاظ مراحل اجرایی، جلوتر 
از کیف پول ســخت افزاری اســت. کیف پول نرم افــزاری به 
صرافی های داخلی متصل می شود و عملیات خریدوفروش 
را انجام می دهد. فاز سوم این است که کیف پول نرم افزاری به 
صرافی رادین اتصال یابد و رادین یک صرافی مجازی رمزارز 
داشته باشد. فازهای اول و دوم به محصول اولیه رسیده اند 
و در مراحل آزمایش هســتند. احتماالً این محصوالت در 

ابتدای سال آینده به بازار می رسند.«

 راه اندازی صرافی رمزارز
رجبی درباره علت حرکت به ســمت بازار رمزارز و راه اندازی 
صرافی رمــزارز می گوید افــرادی که به خریــد رمزارزها اقدام 
می کننــد، شــامل اقشــار مختلفــی هســتند: »عــده ای از 
آنها کاربــران حرفه ای به شــمار می روند کــه روزانه و هفتگی 
خریدوفروش انجام می دهند که خود آنها دو دسته هستند، 
ولــی عمدتاً مبالــغ ســرمایه ای که به بــازار برده انــد، کوچک 
اســت و دغدغــه نگهــداری رمــزارز هنــوز برایشــان پررنــگ 
نشــده؛ ولی به مرور که رشــد درآمدی خوبی داشته باشند، 
به گونه دوم شــیفت می کنند که معامله گرانی هســتند که 
حتماً به کیف پول سخت افزاری نیاز دارند. بخش دوم بازار 
کسانی هستند که مبالغ مازاد ســرمایه های خود را در بازار 
رمزارزها سرمایه گذاری کرده اند، ولی چندان بر بازار مسلط 
نیستند. همین ها هم در دو دسته جای می گیرند؛ کسانی 
که دارایی شــان بزرگ باشد به کیف پول ســخت افزاری نیاز 
دارند، ولی کســانی که با دارایی کوچک فقــط برای آزمایش 
آمده اند نیازی بــه آن ندارنــد. ما روی بخــش چهاردرصدی 
افرادی متمرکز شــده ایم که اوالً دانش کافی از فضای رمزارز 
ندارند و کیف پول های استاندارد دنیا مثل بایننس برایشان 
پیچیدگی زیادی دارد. استفاده از بایننس مهارت و دانش 
بیشــتری می خواهــد، ولی کیــف پول ولتــو از لحــاظ تجربه 
کاربری بســیار ســاده اســت و برای کاربری طراحی شده که 
دانــش کمــی از بــازار رمزارزهــا دارد و احتماالً مبالــغ زیادی 
را وارد بــازار کرده و حتمــاً باید یک کیف پول ســخت افزاری 
داشته باشد تا دارایی او به راحتی از دست نرود. این فاز یکی 
از کارهای ماست. در فاز دوم به سمت کیف پول نرم افزاری 
می رویم و کاربران دیگری را هدف قرار داده ایم. مدل درآمدی 
ما مربوط به اختالف قیمت رمزارزها در محیط صرافی است؛ 
یعنی ما با ورود به تأســیس صرافی، زنجیره ارزش خودمان 
را تکمیل می کنیم. در این مورد با صرافی های مختلفی کار 
خواهیم کرد، ولی به خاطر سود خوبی که در صرافی ها وجود 
دارد برای ما هم انگیزه ایجاد شــده که در فاز سوم، خودمان 

صرافی داشته باشیم.«

 تولید ماینر ایرانی
مدیرعامل رادین در مورد علت حرکت از فضای راهکارهای 
امنیتی به ســمت بازار رمزارزها می گوید که فناوری رمزارز 
به فناوری هــای امنیتی شــباهت زیــادی دارد؛ چراکه دائم 
بــا رمزنــگاری، رمزگشــایی و کلیدگــذاری مرتبط می شــود. 

NEWSخبر

انتصابــات جدیــد در وزارت 
ارتباطات

وزیر ارتباطات، حســن ســاالریه و امیر 
محمــدزاده الجــوردی بــه ســمت های 
»معاونــت وزیــر و ریاســت ســازمان 
فضایی ایران« و »نماینده ویژه وزیر در 

حوزه امنیت فاوا« منصوب کرد.

انتصاب معاون امور بانکی و بیمه 
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی 
طی حکمــی ســید عبــاس حســینی را 
به ســمت معاونــت امــور بانکــی، بیمه 
و شــرکت های دولتــی ایــن وزارتخانــه 

منصوب کرد.

ساتوشی کیست؟
برنامه نویــس  رایــت،  کریــگ 
اســترالیایی کــه ادعا کــرده بود ساتوشــی 
ناکاموتو است، در دادگاه آمریکایی پیروز 
شــد و ثابت کرد دیوید کلیمن شــراکتی با 
او نداشــته  اســت. حاال او بایــد ثابت کند 

ناکاموتو است.

پیوستن بانک تجارت به پل
به گفته نایب رئیس هیئت مدیره 
بانک تجــارت، این بانک بــه زودی جهت 
ارائــه خدمــات مطلــوب بــه مشــتریان به 

سامانه پل ملحق می شود.

رادین: از رمزنگاری و 
کلیدگذاری تا رمزارزها
گفت وگو با میثم رجبی، مدیرعامل شرکت رادین که 
اخیرا با چند محصول وارد حوزه رمزارزها شده است

عکس:نسیماعتمادی
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این دانــش در فضای امنیــت نیز کاربــرد فراوانــی دارد. در 
بازار امنیت ایران دو حــوزه اصلی وجود دارد؛ اول آزمایش 
نفوذ، راهکارهــای نرم افزاری و ســایر خدمــات؛ دوم تأمین 
و تولیــد ســخت افزار. تمرکــز شــرکت »حصین ایمــن« که 

بعداً در یک ادغام به »رادین« تبدیل شــد، بر 
دانش رمزنگاری و کلیدگــذاری بود که نزدیکی 
زیادی بــه رمزارزهــا دارد و به همیــن دلیل تیم 
بالکچیــن رادین شــکل گرفــت و اکنــون فرایند 
تحقیق وتوســعه دومیــن محصــول خــود را به 
اتمــام رســانده اســت. رجبــی در ادامــه درباره 
فعالیت رادین در حوزه ماینینگ نیز صحبت 
می کنــد و می گویــد: »مــا در حــال تولیــد یــک 
ماینر ایرانی هستیم که نسخه اولیه آن بیرون 
آمــده و پیش بینــی می کنیــم در ســال آینــده 

فروش آن را آغــاز کنیم. اکنون یک مشــتری هــم داریم که 
اگر آزمایش های نسخه اولیه تأیید شود، تعداد محدودی 
ســفارش ماینر خواهیم گرفــت. این ماینرها مشــخصات 
فنی نزدیک بــه ANT۱9 دارنــد. علت ورود ما بــه این حوزه 
آن بود که تحلیل ها نشان می داد منحنی فناوری در حوزه 
ماینر تقریباً اشــباع شــده و عملکــرد دســتگاه ها از این به 
بعــد با شــیب زیــادی باال نمــی رود؛ پــس اگــر ما بــا فاصله 
یک ساله نســبت به ANT یک دســتگاه را توســعه دهیم، 
نســخه بعــدی ANT Miner از لحــاظ عملکــرد آن قــدر با 
ما فاصله نخواهد داشــت که بتواند محصول مــا را از بازار 
تجاری خــارج ســازد.« مدیرعامل شــرکت رادیــن در مورد 
چالــش رگوالتــوری در حــوزه رمزارزهــا در کشــور یــادآوری 
می کند که ایــن چالش نه فقط در ایران، بلکــه در تمام دنیا 
یکی از ریسک های ســرمایه گذاری در این عرصه به شمار 
مــی رود، ولــی به مــرور برطــرف خواهد شــد؛ چراکه کســی 

نمی توانــد چنیــن فناوری هایی 
را به طــور کامل حــذف کند: »به 
اعتقــاد مــا نهایتــاً مصالحــه ای 
بین دولت ها و فضای بالکچین 
به وجود می آید. مــا امیدواریم 
در آینده این مسائل حل شوند. 
بــه نظــر مــا حتــی اگــر هــم حل 
نشــوند، همچنــان بــازار ســیاه 
خودشــان را خواهنــد داشــت 
و ممنوعیــت نمی توانــد بــازار را 

متوقف سازد.«

 ورود بــه حــوزه کلــود و 
PaaS ارائه سرویس در الیه

رادین چند نوع همکاری را با شرکت های دیگر دنبال می کند؛ 
یکی سرمایه گذاری یک بانک اســت که دارد در رادین اتفاق 
می افتد و اکنون در مرحله نهایی سازی قرارداد است: »دومین 
همکاری، مشارکت با یک مجموعه بزرگ برای تأسیس شرکت 
مشترک است. علت مشارکت این اســت که ما ارائه دهنده 
فناوری هســتیم و آن شرکت  در مدیریت مشــتریان مهارت 
دارد. چنین مشــارکت هایی می توانــد از نوع برد-برد باشــد. 
آنها به راحتی نمی توانند بعضی فناوری ها را به دست بیاورند. 
به عنوان  مثال، تولید HSM حاصل یک سرمایه گذاری شش ، 
هفت ساله بوده است.« بخش دیگر مشارکت های رادین به 
تغییر اســتراتژی در حوزه محصــوالت مربوط می شــود: »ما 
از ابتدای ســال ۱۴۰۰ وارد حــوزه کلود شــدیم. در حال حاضر 
ارائه دهندگان ســرویس کلود ســه الیه ســرویس دارند؛ الیه 
 PaaS الیه ،Infrastructure As A Service یــا همــان IaaS
بــه معنــی Platform As A Service و الیــه SaaS کــه همان 
 ،IaaS را شــامل می شــود. در الیه Software As A Service
خود ارائه دهندگان کلود در حال تأمین زیرساخت هستند؛ 
مثالً کنسرسیوم ایرانسل-آسیاتک؛ ابرآروان، مبین-همراه اول 
و امثالهم. ولی به دلیل عقب ماندگی ما در کشور در حوزه کلود، 
هنوز الیه PaaS شکل نگرفته است. PaaS مربوط به پلتفرم ها 
می شــود. معنای واقعی ســرویس کلود زمانــی جلوه می کند 

که به یک کسب وکار بزرگ یا اینترپرایز خدمت رسانی کند. 
آن زمان اســت که تأمین امنیت، کلیدگذاری، سرویس های 
داده، آنالیــز داده، نگهــداری داده و... مــورد انتظــار خواهنــد 
بود. اینها ابزارهای اینترپرایز هســتند. اســتراتژی ما حرکت 
به سمت الیه PaaS بود.« رادین در حال حاضر 
بــا دو مجموعــه ارائه دهنــده ســرویس کلــود در 
حال شــراکت اســت که یکــی از آنهــا ابــرآروان و 
دیگری کنسرســیوم ایرانسل-آســیاتک است. 
همــکاری رادیــن بــا ابــرآروان در مرحلــه جلوتری 
قرار دارد و اکنــون محصول پایلوت شــده دارند و 
با ایرانسل-آسیاتک در حال نهایی کردن توافق 
هســتند. رجبــی توضیــح می دهــد: »یکســری 
محصــوالت ایــن حــوزه مربــوط بــه داده و هوش 
مصنوعــی می شــوند. ویژگــی حوزه هــای داده و 
هوش مصنوعی این است که محصوالت آن حوزه را نمی توان 
در خأل توسعه داد، بلکه همیشه باید در خدمت بهینه سازی 
دیگر کسب و کارها باشد. محصول ما باید زیر بار داده واقعی 
قرار گیرد و الگوریتم هایمــان را تقویت کنیم. برای این منظور 
با چند مجموعــه تفاهم نامه نوشــتیم که یکــی از آنها بانک 
مســکن اســت که برخی محصوالت ما را آزمایــش می کند. 
یک مجموعه هم در حوزه بایوفناوری با ما در زمینه پیش بینی 

ترکیب متریال ها آزمایش هایی انجام می دهد.«

 اولین محصول نئوبانک رادین
میثــم رجبی اشــاره ای هم بــه شــیفت پارادایمــی می کند که 
در حــوزه بانکــداری الکترونیکی کشــور شــاهد آن هســتیم: 
»اکنون به تدریج محصوالتی از جنس اومنی چنل در صنعت 
low- بانکداری کشور در حال شکل گیری است. اینها یکسری
code platform هستند که قابلیت تغییر سریع به بانک ها 
را ارائه می دهند. در حال حاضر 
تنها اومنی چنل موجود در کشور 
کــه بــه مرحلــه اجرایــی رســیده، 
محصــول توســعه داده شــده در 
شــرکت رادیــن اســت. بازیگران 
این عرصه به مرور استراتژی های 
خــود را تغییــر می دهنــد. دوم 
اینکــه فضــای بانکــی به ســمت 
بانکــداری  نویــن  ســبک های 
مــی رود. بــا تولــد و قدرت گرفتــن 
نســل زد، نئوبانک و پلتفرم های 
اوپن ای پــی آی بــه منصــه ظهــور 
می رسند و آینده را رقم می زنند. 
ما به این ســمت نیز جهت گیــری کرده ایــم و اولین محصول 
نئوبانک ما به مشــتری تحویل داده شده اســت. البته خود 
شرکت رادین در پی راه اندازی نئوبانک نیست، بلکه فقط یک 
تأمین کننده است که محصول خود را به بانکی واگذار می کند 
که می خواهد نئوبانک داشته باشد. ما محصول اولیه را همراه 
با منابع آن واگذار کرده ایم که به زودی این نئوبانک راه اندازی 
می شــود. پیش بینی می کنیم مجموعه ای که محصــول را از 
ما تحویل گرفتــه تا پایــان ۱۴۰۰ با همــکاری یکــی از بانک ها، 

محصول نئوبانک را در اختیار عموم قرار دهد.« 

 برنامه های رادین تا پایان 14۰۰
کانــون تمرکز شــرکت رادین تــا انتهــای ســال ۱۴۰۰ در بخش 
توســعه محصوالت، حرکت به ســمت فضای کلــود خواهد 
بود: »ما یکســری محصــوالت را از قبل در شــرکت داشــتیم 
که خدمــات B۲B ارائــه می دادند و اکنــون می خواهیم همان 
محصــوالت روی کلود قــرار گیرند. چهــار محصــول در حوزه 
 Cloud DBE، Cloud امنیت را به فضای کلود می فرســتیم؛
PKI، Cloud HSM و سامانه Cloud KMS که چهار محصول 

آماده هستند و باید حتماً روی کلود قرار بگیرند.«
 Fraud در حوزه تحلیل داده نیز توجه اصلی رادین معطوف به
Management، ETL و Supply Chain Prediction خواهد 

بود که هر سه محصول باید روی بستر کلود قرار بگیرند. 

تحوالت اساسی در  بازار کریپتوکارنسی

با هشت پروژه بایننس لبز آشنا شوید

REPORTگزارش

ســرمایه گذاری و فعالیــت در عرصــه فناوری هــای 
جدید نظیــر بالکچین جــزء اموری اســت کــه این 
روزها شــرکت های بســیاری در آن فعالیت دارند. 
به ویژه با خیزش بــازار رمزارزها، فنــاوری بالکچین 
و توســعه آن اهمیتی دوچندان پیدا کرده اســت. 
بایننس لبز )Binance Labs( یکی از شرکت هایی 
اســت کــه روی فناوری هــا و اســتارتاپ های جدید 
سرمایه گذاری می کند و تأمین مالی پروژه ها در این 
زمینه را بر عهده می گیرد. البته جان بخشیدن به 
ایده ها و رساندن آنها به مرحله ای که بتوانند رشد 
کنند و مشکالتی را در صنایع از میان بردارند، کار 
ساده ای نیست. پرورش ایده و تبدیل آن به واقعیت 
که در زبان انگلیسی از آن با عنوان Incubation یاد 
می شود، امری دشوار است که گاهی به راهنما نیاز 
دارد. این همان کاری اســت کــه بایننس لبز انجام 

داده و اکنون در مسیرش قرار دارد.

 پرورش دهندگان در بایننس لبز
بایننس لبز طی سه ســال گذشته تالش 
کرده در ۲۵ کشور از پنج قاره جهان به کارآفرینانی 
دسترسی پیدا کند که روی پروژه های حوزه بالکچین 
فعالیت دارند. هدف اصلی هم بهبود فناوری های 
موجود در عرصه خدمات مالــی از جمله رمزارزها 
بوده  اســت. البتــه تحقــق آینده بهتــر در فنــاوری 
بالکچین، نیازمند سرمایه گذاری و پرورش ایده های 
جدید است. این همان اقدامی است که بایننس لبز 
در دســتور کار خــود قــرار داده و تــالش کــرده روی 
پروژه هایی سرمایه گذاری کند که در آنها ایده های 
جدید به ثمر می رسند. در واقع بایننس لبز تالش 
کرده به کارآفرین ها و ایده پردازان در مسیر پرورش 
ایده جدید کمک کنــد و در عین حال بــار دغدغه 

مالی را هم از دوش آنها بردارد.

 فصل سوم برای پرورش ایده پردازان
برنامه ای که بایننس لبز پیگیری می کند، 
در حقیقــت برنامــه پــرورش ایــده و تبدیــل آن به 
واقعیــت اســت کــه تاکنــون دو دوره از آن در قالب 
دو فصل برگــزار شــده  اســت. در دو دوره قبلــی، از 
موفق ترین کسب وکارها حمایت شده  است. شبکه 
»پلی گان« )Polygon( که در حوزه اتریوم فعالیت 
دارد و راهکارهایــی در ارتبــاط بــا ایــن رمــزارز ارائــه 
 Dune( »می دهد و همچنین »دیون آنالیتیکس
Analytics( که تحلیل هایی در حــوزه اتریوم ارائه 
می دهد، جزء پروژه هایی هستند که در فصل های 
گذشــته در بایننس لبز راه اندازی شــده اند. »بیل 
چین«، رئیس کل بایننس لبز می گوید با این پروژه ها 
و ســرمایه گذاری روی آنهــا، تــالش دارد بازیگــران 
کلیدی در آینده صنعت مالی، راهی برای توســعه 
پیدا کنند و استعدادها در این مسیر شکوفا شوند.

 نگاهی عمیق تر به برنامه پرورش ایده
پروژه هایی که از طریق بایننس لبز برای 
پرورش و تبدیل به واقعیت، ارائه می شوند، باید 

در یک بازه زمانی هشــت هفته ای، پیش بروند. 
طــی ایــن هشــت هفتــه، اعضــای تیم هایــی که 
درگیر پروژه های مختلف هستند، از اکوسیستم 
بایننس لبز بهره می گیرند و تالش می کنند پروژه 
خود را به موفقیت نزدیک کنند. خدماتی مانند 
روابط عمومــی، بازاریابی و مشــاوره تأمین مالی 
از جملــه اموری اســت کــه از طریــق بایننس لبز 
پیگیری می شــود تا پروژه ها به سرانجام برسند. 
به عالوه مربیان در بایننس لبز از طریق آموزش و 
مشــاوره تالش می کنند فرصتی را برای پیشبرد 
پروژه فراهم آورند. در نهایت مسئوالن پروژه ها، 
محصــول نهایــی را ارائــه می دهنــد تــا شــرکا و 
سرمایه گذاران شــان به صــورت دقیق مشــخص 
شــوند. در حــال حاضــر 9 پــروژه در بایننس لبــز 
بــرای پــرورش ایــده و تبدیل شــدن بــه واقعیــت 
اقــدام کرده انــد و در دوره ســوم یــا همــان فصــل 
ســوم بایننس لبز شــرکت کرده اند. ایــن 9 پروژه 

از این قرارند:
بــرد )Bird(: ایــن پلتفــرم بــه توســعه دهندگان 
بالکچیــن کمــک می کنــد بــه تجزیه وتحلیل بر 
بستر بالکچین از مسیر نوآوری دسترسی پیدا 

کنند.
ریدیوس )Raydius(: پلتفرمی اســت که تالش 
دارد خدماتــش را در اکوسیســتم متصــل بــه 

بالکچین در اختیار کاربران بگذارد.
گات نتــورک )GAT Network(: شــبکه بــازی 
کــه در آن بازی های مختلف بــه یکدیگر متصل 
می شوند. این شــبکه در آلمان راه اندازی شده و 

عمده تمرکز آن بر رابطه و اتصال بازی هاست.
مینــت کالب )Mint Club(: پلتفرمــی بــرای 
توکن هــای هوشــمند اســت کــه در آن نیــاز بــه 

کدگذاری از بین می رود.
کپی کت فایننس )Copycat Finance(: پلتفرم 
مخصوص تجارت و اســتخراج رمزارز اســت که 

فرصت تجارت را برای کاربران فراهم می آورد.
اسکای آرک اســتودیو )SkyArk Studio(: یک 
اســتودیوی بــازی مبتنی بــر بالکچین اســت که 
در سنگاپور راه اندازی شــده و اکنون بایننس لبز 

تالش دارد آن را به ثمر برساند.
وامبــت )Wombat(: نــام این پــروژه الهام گرفته 
از یک پســتاندار اســترالیایی اســت. ایــن پروژه 
بناست بستری کارآمد و چندمنظوره برای امور 

مالی غیرمتمرکز و استیبل کوین فراهم کند. 
بایننس لبــز  دوره  در  پروژه هــا  ایــن  همــه 
شــرکت کرده اند تــا در پایــان بتوانند به شــرکا و 
ســرمایه گذارانی بــرای شــتاب دهی و پیشــبرد 
کارشــان دســت پیدا کنند. ثبت نام بــرای دوره 
یــا فصــل چهــارم پــرورش ایــده و تبدیــل آن به 
حقیقــت در بایننس لبــز در مــاه مــارس ۲۰۲۲ 

آغاز می شود.
بایننس لبز بــا ســرمایه گذاری روی ایــن پروژه ها 
بــه توســعه فنــاوری بالکچیــن و ایجــاد تحوالت 

اساسی در عرصه فناوری کمک می کند.

مینا حاجی

@MinaHaji1

ولتو یک کیف پول 
سرد یا کیف پول 

سخت افزاری است. 
افراد می توانند کلید یا 
Master Key رمزارزها 
و کیف پول های خود را 
در آن نگهداری کنند
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نوع نگاه رگوالتور به پدیده رمزارزها تأثیر بســیاری در نحوه 
قانون گذاری مناسب دارد، به طوری که با دو عینک متفاوت 
امــکان نگاه بــه ایــن موضــوع وجــود دارد؛ اگــر بــه رمزارزها 
به عنــوان یک موضــوع نوظهور نگاه شــود که ریســک های 
آن از منافع آن بیشــتر اســت و بخــش عمده مبــادالت آن 
صرف اقدامات مجرمانه می شــود، به یک رویکرد سلبی و 
ممنوعیت منجر خواهد شــد. ولی چنانچه نگاه این باشد 
که بخش عمده مبادالت سالم بوده و به  قصد سرمایه گذاری 
یا نقل وانتقاالت تحت شرایط تحریم صورت می گیرد و در 
این میان درصد کوچکی از تراکنش ها نیز مشکوک هستند، 
نتیجه قانون گذاری بسیار متفاوت خواهد بود. متأسفانه 
در بخشی از نهادهای تصمیم ساز کشور رویکرد اول حاکم 
است که به قفل شدن مسئله قانون گذاری رمزارزها در کشور 
منجر شــده اســت. مبنای رویکــرد اول اتهامــات و بدبینی 
غلطی است که قصد دارم در این نوشته کوتاه به چند مورد 

از آنها پاسخ دهم.

 خروج ارز، یا ورود ارز؟
خروج ارز یکی از مفاهیمی است که حتی تعریف دقیقی از 
آن در ادبیات اقتصادی مشاهده نمی شــود. اگر آن را به این 
مفهوم تعبیر کنیم که صادراتی صورت می گیرد، ولی ما به ازای 
کاال یا ارزی در حساب های تجاری کشوری )در داخل و خارج( 
وارد نمی شود، آنچه مسلم است، در سالیان گذشته همواره 
شاهد خروج قابل  توجه ســرمایه از کشــور به دالیل متعدد 
اقتصادی و سیاسی بوده ایم؛ بنابراین از این منظر خروج ارز از 
کشور به صورت کلی پدیده جدیدی محسوب نمی شود. بنا 
بر گزارش های منتشرشده )به طور مثال نگاه کنید به گزارش 
اخیر معاونت بررســی های اقتصــادی اتاق تهــران(، ظرف ۱۰ 
ســال گذشــته حدود صد میلیــارد دالر به طور خالــص ارز از 
کشور خارج شده است. به جز یکی، دو سال اخیر، در این ۱۰ 
سال رمزارزها نه در ایران و نه در سایر نقاط جهان به هیچ وجه 
پذیرش گسترده ای نداشتند و از همین رو حتی اگر فرض شود 
که رمزارزها عامل خروج ارز از کشــور هســتند، به دلیل عدم 

پذیرش فراگیر، سهم کمی را به خود اختصاص داده اند. یقیناً 
مسیر خروج ارز از کشور جایی به جز رمزارزها بوده که کماکان 
نیز باز است و به  جای متهم کردن رمزارزها بهتر است عالج 

خروج ارز را در جایی دیگر جست وجو کرد!
ممکن است ادعا شود، رمزارزها به شتاب این موضوع دامن 
می زنند. در پاسخ باید گفت اگر منبع تأمین رمزارز، ارز فیات 
خارج از کشور باشد، پس پیش از تبدیل شدن به رمزارز، در 
مرحله ابتدایی این ارز از کشور خارج شده که اکنون قابلیت 
تبدیل به رمزارز را دارد؛ بنابراین باز هم باید متهم اصلی را در 
جای دیگری جســت. به عالوه ذکر این نکته ضروری اســت 
که در زمان رشد قیمتی بازار رمزارزها مبلغ زیادی سود ارزی 
نصیب کاربران ایرانی می شــود که تبدیل آنها بــه ریال خود 

نمونه بارزی از ارزآوری است.

 پول شویی؟ کمتر از 2 درصد!
یکی از مهم ترین اتهامات علیه رمزارزها از ابتدای شکل گیری، 

ادامه از صفحه3 

۱۰ توصیه به 
مبتدی ها برای ورود 
به دنیای رمزارزها

9
مسئول اول و آخر حفظ سرمایه خودتان هستید

در جوانــب مختلــف بــازار ارزهــای دیجیتــال مســائل 
مختلفــی وجــود دارد کــه در بســیاری از مــوارد حتــی 
کارشناسان هم با هم اختالف نظر دارند. مثالً اینکه چه 
رمزارزی بخریــم، چه رمــزارزی نخریم. از کجــا بخریم، 
از کجــا نخریم. کجــا نگهــداری کنیــم و کجــا نگهداری 
نکنیم و بسیاری موارد دیگر. در نتیجه با تأکید مجدد 
بر آموزش و مطالعه، باید متذکر شــوم که اولین کســی 
که مسئول حفظ سرمایه تان است، خودتان هستید و 
به هیچ وجه صرفاً با تکیه بــر اینکه فالنی چنین گفت، 

اقدامی را چشم بسته انجام ندهید.

10
منابع معتبر را دنبال کنید

این روزها هر کســی که چندماهی وارد فضای رمزارزها 
شده باشد، خودش را صاحب نظر و بادانش می داند و 
اغلب افراد بســیاری را نیز گمراه می کنــد. در نتیجه در 
دنبال کردن منابع به شدت حساس باشید. برای مثال 
اینستاگرام اصالً محل مناسبی برای دنبال کردن افراد 

بی نام و نشان نیست. 
رسانه هایی را دنبال کنید که حداقل چهار یا پنج سال 

 کشورها در برابر رمزارزها 
چه سیاست هایی می توانند 

در پیش بگیرند؟

فرصت طالیی ایران 
برای کنشگری در یک 

صنعت روبه رشد
بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال فرصتی 
برای سرمایه گذاری و تجربه معامله گری در 
بازاری هیجان انگیز هستند. جهش های 
بــازار ایــن ارزهــا و اســتفاده آن از فنــاوری 
بالکچین توانسته نظر گروه های مختلفی 
را بــه  خــود جلــب کنــد. ســرمایه گذاران، 
کارآفرینــان، تجــار، افــراد اثرگــذار در حوزه 

فناوری و مردم عادی از این گروه هستند.
عالوه بر جذابیت ذاتی این بازار، مزیت های 
فــراوان آن، باعــث جذابیــت دوچنــدان 
رمزارزهــاـ  به ویــژه در کشــورهای در حــال  
توســعهـ  می شــود. کشــورهای در حــال  
توســعه بنا بــر محدودیت منابــع داخلی 
و فشــارها و تحریم هــای خارجی، شــرایط 
سختی را تجربه می کنند. چنین وضعیتی 
باعــث می شــود تــا فشــارهای اقتصــادی 
بیشــتر شــود، بیکاری افزایش پیــدا کند، 
واسطه های مالی با مشکالت مواجه شوند 
و تحــرکات بین المللی بــرای آنهــا بیش از 
همیشه دشوار شــود. یکی از پررنگ ترین 
آسیب های تحریم، عدم توانایی برای خرید 
کاالهای ضروری مانند مواد اولیه صنعتی و 
دارو است. اینجاست که اهمیت رمزارزها 
مشخص می شود؛ این بازار جهانی بدون 
هیچ محدودیت و نهاد کنترلگری به ما این 
فرصت را می دهد تــا تحریم های خارجی 

را کنار بزنیم.
الســالوادور اولیــن کشــور جهــان بــود کــه 
بیت کوین را به عنوان پول رسمی پذیرفت. 
رئیس جمهــور ایــن کشــور در مراســمی 
باشکوه از طرح »شهر بیت کوین« رونمایی 
کرد. هنوز نمی دانیم این ایده بلندپروازانه 
چقدر قابلیت اجرایــی دارد، اما می دانیم 
این کشور که شرایط اقتصادی آن مشابه 
ایــران اســت، تــالش می کنــد از ارزهــای 

دیجیتال کمک بگیرد.
بررســی لیســت کشــورهایی کــه تصمیم 
دارنــد بیت کویــن را به عنــوان پول رســمی 
بپذیرند یــا رمزارز ملــی ارائه کنند، نشــان 
می دهد کشــورهایی کــه با تحریــم روبه رو 
شــده اند و اقتصــاد آنهــا آســیب های 
جدی ای دیــده، به ایــن نتیجه رســیده اند 
که ارز دیجیتال راه حل مناسبی است.  با 
تمام این صحبت ها، باید بدانیــم ارزهای 
دیجیتال می توانند به اقتصاد ایران کمک 

جدی کنند.

POINT OF VIEWزاویه دید

عینک 
بدبینی را 
برداریم!

تحلیلی از امیرحسین راد، 
مدیرعامل نوبیتکس درخصوص 

فرصت ها و چالش های 
قانون گذاری در حوزه رمزارزها

رگوالتوری
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باتوجه به ویژگی حفظ حریم خصوصی، استفاده از آنها در 
کاربردهای مجرمانه همچون پول شویی، رشوه و اختالس بوده 
اســت. در هر نوع سیســتم مالی، امکان وقوع تراکنش های 
مجرمانه وجود دارد، اما آنچه مهم است، سهم یا درصد این 
نوع تراکنش هاست. به طور مثال آیا در سیستم بانکی کشور 
تراکنش های مجرمانه همچون قمار، فیشینگ یا پول شویی 
اتفاق نمی افتد و آیا این موضوع ســبب می شــود سیســتم 
بانکــی را به دلیــل درصــد کوچکــی تراکنش هــای مجرمانــه 

تعطیل کنیم؟
بر اساس مطالعه ای که در ســال ۲۰۱8 در ژاپن انجام گرفت، 
سهم پول شویی با رمزارزها در پرونده های کشف شده، کمتر 
از دو درصــد کل موارد پول شــویی بــود. این بدان معناســت 
که کماکان سیســتم مالی سنتی گزینه بســیار بهتری برای 
پول شویی اســت. همچنین در آینده نزدیک با الزامی شدن 
قوانین FATF برای رمزارزها، از ســهم پول شــویی با رمزارزها 

به شدت کاسته خواهد شد.
اتهاماتــی همچون تســهیل خــروج پــول ناشــی از اقدامات 
مجرمانه همچون اختالس نیز، به نظر کمی بی پایه هستند. 
مواردی مانند اختالس سه هزار میلیارد تومانی در شرایطی 
اتفاق افتاد که اثری از رمزارزها در فضای اقتصادی ایران نبود و 
این اختالس و خروج پول از کانال های کامالً سنتی اقتصادی 
صورت گرفت. به عالوه حداقل در پلتفرم های تبادل، با توجه 
به محدودیت واریــز ریال و خروج رمــزارز که تبدیل پول های 
کالن را محدود و با تأخیر بســیار زیاد مواجــه می کند، طرح 

چنین اتهاماتی گمراه کننده است.

 درست مثل بقیه بازارهای مالی!
گاهی برای زیر ســؤال بــردن رمزارزهــا، به این موضوع اشــاره 
می شــود کــه ســرمایه گذاری در رمزارزهــا و تبــادل آنهــا یک 
فعالیت اقتصادی غیرمولد اســت که باعث هدررفت ثروت 
جامعه می شود. در پاسخ به این اتهام ابتدا باید گفت با این 
نوع نگاه، فعالیت در بسیاری از بازارهای مالی همچون بورس 
سهام و بازار طال نیز باید یک فعالیت سوداگرانه تلقی شود 

که سبب تولید نمی شود. 
ایــن بازارهــا به صــورت خالــص منافعــی )بیشــتر از نــوع 
اجتماعــی( را خلــق می کننــد کــه از آن جملــه می تــوان بــه 
افزایــش نقدشــوندگی، قیمت گــذاری عادالنه و دسترســی 
به فرصت های برابر سرمایه گذاری اشــاره کرد. از طرف دیگر 
باور شخص من این اســت که با توجه به گســترش کاربرد و 
پذیرش رمزارزها در دنیا، روند بلندمــدت )کمااینکه تاکنون 
این طور بوده و کافی اســت به نمودار قیمــت بیت کوین نگاه 
کنیــد( ارزش بــازار رمزارزهــا مثبت و صعــودی خواهــد بود و 
در نتیجه ســرمایه گذاری بلندمدت )و نه از جنــس ترید( در 
بعضی از این نوع دارایی ها، منافع بلندمدتی را نصیب افراد و 
جامعه خواهد کرد و از آنها در برابر امواج تورم داخلی و جهانی 

محافظت می کند.
یــک نکتــه دیگــر در خصــوص ماهیــت کاربــردی خــود 
رمزارزهاســت کــه عــالوه بــر ســرمایه گذاری، بنا بــر آمارهای 

منتشره درصد قابل  توجهی )بیش از ۴۰ درصد( از تبادالت و 
تراکنش ها به پرداخت و نقل وانتقال پول اختصاص دارد. در 
کشورهایی مانند ایران که به دلیل تحریم ها، از دسترسی به 
زیرساخت های مالی بین الملل محروم هستند، این جنبه از 

رمزارزها پتانسیل رشد بسیار زیادی دارد.

 علل اصلی ریزش بورس چیز دیگری بود!
ریزش بورس ایران، از اواســط مردادماه ۱۳99 شــروع شد، در 
حالی  که موج صعودی بــازار رمزارزها تقریبــاً دو ماه بعد تازه 
اولین حرکت هــای خــود را شــروع کــرد؛ بنابراین بــا توجه به 
اختالف  زمانی قابل  توجه این دو پدیــده و وقوع علت پس از 
معلول )صعود رمزارزها پس از ریزش بازار بورس( طرح چنین 
اتهاماتی صرفاً با هدف دور کردن اذهان عمومی از علل اصلی 
ریزش بــازار صــورت می گیــرد. پــای صحبت هر کارشــناس 
منصف بازار بورس که بنشینید، تأکید می کند که شاخص دو 
میلیون واحدی در آن برهه از زمان، غیر قابل  پیش بینی بود و 
ارزش گذاری بازار ارتباطی با عملکرد واقعی شرکت ها از قبیل 
درآمدزایی و رشد آتی آنها، به ویژه در شرایط رکودی ناشی از 
کرونا نداشت و در نتیجه سقوط شاخص بورس الجرم باید 
اتفاق می افتاد. از سوی دیگر بازار رمزارزها نیز پس از رخداد 
نصف شدن پاداش )halving( سیکل چهارساله جدیدی را 
تجربه می کرد و رشد آن در ســال ۱۳99 قابل پیش بینی بود. 
وقوع این دو اتفاق یعنی ریزش بورس و صعود بازار رمزارزها، 
از نظر همزمانی کامالً تصادفی بود و نمی توان آن دو را علت و 

معلول یکدیگر دانست.

 واقعیت ها را ببینیم
نگاه صفر و یکی به پدیده های نو، همچون رمزارزها و غلو در 
بیان جنبه های منفی که بعضاً همچنان که در این نوشــتار 
گفتــه شــد، مبنــای مطالعاتــی درســتی ندارنــد، از یک ســو 
سبب بازماندن کشــور از قطار شــتابان فناوری و زیرساخت 
این حوزه خواهد شد و از ســوی بدتر ماجرا با واگذاری سهم 
بازار ارزشمند داخلی به رقبای خارجی، فهرست فرصت های 
ازدســت رفته نقش آفرینــی جهانــی و درآمدزایــی را بیش از 
پیــش بلندتــر خواهد کــرد. نکتــه دیگــر، نقش ذی نفعــان و 
مافیای اقتصاد سنتی است که با آمدن محصوالت نوآورانه 
ممکن است منافع آنها به خطر بیفتد و این تقابل منافع به 
کارشکنی در برابر نوآوری برای حفظ وضع موجود یا مصادره 

بازی به سود خود منجر خواهد شد.
در پایان باید تأکید کــرد بازار رمزارزها در ایران به بازار نســبتاً 
بزرگی تبدیــل شــده و هرگونه تصمیم ســازی دربــاره آن باید 
بااحتیاط و بررسی کافی صورت گیرد. گفت وگو مابین موافقان 
و مخالفان با حضور نماینــدگان کســب وکارها و حاکمیت، 
تنهــا راهــی اســت کــه بــرای نزدیک کــردن آرا و اندیشــه ها و 
تصمیم سازی بهینه برای تمام ذی نفعان وجود دارد. در این 
میان تدوین هرچــه زودتر یــک چارچــوب حداقلی فعالیت 
که پویا بــوده و به مرور به روزرســانی می شــود، حافــظ منافع 

کسب وکارها، کاربران و همین طور حاکمیت خواهد بود.

از تجربه نیجریه در ممنوع کردن رمزارزها درس های ارزشمندی 
می توانیم بگیریم

چرا صرافی های داخلی مهمند؟

EXPERIENCEتجربه

یکی از تحقیقاتی که درباره قانونی شدن رمزارزها 
انجام شد، نتایج جالب  توجهی داشت؛ ۴۰ درصد 
از فروشندگان این ارزها را به عنوان وسیله ای برای 

پرداخت، پذیرفته و از آن استقبال کرده بودند.
این نظرســنجی توســط YouGov به نمایندگی از 
مؤسســه خدمــات رویــال یونایتــد )RUSI( و نهاد 
آموزش مبارزه با پول شویی ACAMS انجام شد. در 
واقع باید گفت کشورهای پیشرفته در قانونی کردن 
ارزهای دیجیتال پیشــگام بوده اند و اهمیت آن را 

درک کرده اند.
شــفافیت مالی که این ارزها در بستر بالکچین به 
همراه خود آورده اند، می تواند راهگشای بسیاری 
از مشکالتی شــود که امکان رفع آنها در سیستم 
ســنتی وجود نــدارد. رمزارزها عالوه بــر اینکه نظر 
بســیاری از دولت مردان را به  خود جلــب کرده اند، 
بسیاری از شــرکت های حوزه فناوری و مؤسسات 
مالی را هم به  سوی خود کشیده اند تا شانس خود 
را برای ســرمایه گذاری و بهره بــرداری از مزیت های 
آن )نقل وانتقال سریع مبالغ بزرگ، کارمزد پایین، 
شــفافیت در جزئیــات مالــی و…( امتحــان کنند. 
تسال و مایکرو استراتژی، مثال هایی در این زمینه 

هستند.
قانونی شــدن ارز دیجیتال در هر کشــوری مســیر 
توســعه را بــرای آنهــا فراهــم می کنــد و حتــی بــه 
بزرگ شــدن ایــن بــازار و ارزشــمندی بیشــتر آن 
کمــک می کنــد. آلمــان، اســترالیا، ژاپن، روســیه و 
هند از جمله کشــورهایی هســتند کــه رمزارزها را 
پذیرفته انــد و بــرای آن قانون گــذاری کرده انــد. این 
اقدام هوشــمندانه دولت ها به شفافیت فعالیت 
صرافی ها و دیگــر اعضای جامعــه رمزارزها کمک 
می کند و مانع تمایل این گروه های بزرگ به سمت 

اعمال زیرزمینی و غیرقانونی می شود.
صرافی های ارز دیجیتال در هر کشوری  می توانند 
بهترین مسیر برای خریدوفروش قانونی رمزارزها و 
فعالیت در این حوزه باشند. این بنگاه های مالی با 
ارائه بستر مناســب برای معامله گران و همچنین 
تأیید حساب کاربری مشتریانی که احراز هویت را 
به درستی انجام داده اند، امکان شفافیت این حوزه 

را بیشتر می کند.
نیجریه یکی از کشورهایی است که خریدوفروش 
ارز دیجیتال در آن ممنوع اعالم شد. نتیجه این کار 
ایجاد کانال های محرمانه و فعالیت های زیرزمینی 

بــود؛ چراکــه مــردم ارزش بــازار رمزنــگاری را درک 
کــرده  و آن را رها نکردند. ایــن محدودیت ها باعث 
شــد قیمت بیت کوین در نیجریــه بــه 7۱۱۵۰ دالر 
برسد. همه  اینها در حالی است که دولت نیجریه 
می توانست با قانونی کردن بیت کوین و صدور مجوز 
برای فعالیت صرافی ها، از مزیت های آن بهره مند 
شود یا حتی مانند کشورهای مختلف برای رمزارزها 
مالیات در نظــر بگیــرد. تجربه نیجریــه ثابت کرد 
که نمی توان در برابــر فناوری و جهــان غیرمتمرکز 
ایستادگی کرد و عالقه مندان به آنها در هر صورت 

راهی برای رسیدن به آن پیدا می کنند.
ســال های زیــادی اســت کــه بــا انــواع تحریم هــا 
دســت وپنجه نرم می کنیم و در تالشیم تا بتوانیم 
راه هایــی بــرای رهایــی از آن  پیــدا کنیــم؛ ارزهــای 
دیجیتــال فرصتــی اســت کــه در اختیــار داریم تا 
در برابــر محدودیت هــا پیــروز شــویم. بســیاری از 
متخصصان بالکچین و نخبگان اقتصادی در ایران 
حضور دارند که می توان با رهبری آنها مسیر رشد 
را در پیــش گرفــت. گروه های جــوان و فعــال حوزه 
فناوری در ایران می توانند نقش پررنگی را ایفا کنند 

تا سرمایه ها از کشور خارج نشوند.
استفاده از صرافی های ارز دیجیتال ایرانی، سرمایه 
را در داخــل کشــور نگــه  مــی دارد و باعث توســعه 
حاصل از خلق ثروت و دانش به صورت درون مرزی 
می شود. همین صرافی ها هستند که فناوری را وارد 
جریان های مالی می کنند و مردم با استفاده از کیف 
پول های ایرانی سرمایه محبوب خود را به طور ایمن 
نگهداری می کنند و با بروز هر سؤال و چالش خیلی 

راحت می توانند پاسخ شان را پیدا کنند.
به  این  ترتیــب می توان گفت قانونی شــدن ارزهای 

رمزنگاری می تواند:
 طیف وسیع تری از سیاست های پولی ایجاد کند؛

 بالکچین سیستم های مالی را ایمن کند؛
 سبب تشویق سیســتم های پرداخت در رقابت 

و نوآوری شود؛
 ســبب کاهــش ذخایــر نقدینگــی در دســترس 

مردم شود.
نبایــد از قطار سریع الســیر فنــاوری و ســرمایه جا 
بمانیم و بگذاریم یــک بار دیگر دنیا از ما ســبقت 
بگیرد. می توان با قانون گذاری شفاف و پروبال دادن 
به فعاالن حــوزه، خون تــازه ای به رگ هــای اقتصاد 

ایران وارد کرد.

فعالیت در این فضا داشته اند یا افرادی را در شبکه های 
اجتماعی دنبال کنید که اسم و رسم و آدرس مشخص 
و ســابقه مشــخص و شــفافی در ایــن صنعــت دارند. 
تحلیلگر بازار رمزارزها بودن به تنهایی خود یک سابقه 

شفاف محسوب نمی شود.

8
روی شانس حساب نکنید

همان طور کــه در توصیه شــماره ۲ نیز گفتــم، رمزارزها 
حوزه هیجان انگیزی است و یکی از دالیل این هیجان، 
رشدهای یکباره برخی از رمزارزها و چندین برابر شدن 

قیمت شــان در زمانی کوتاه اســت و اصوالً اگــر یکی از 
افرادی باشید که قبل از این موج این رمزارزها را در سبد 
خود داشته باشید، احتماالً درآمد شیرینی نصیب تان 
خواهد شــد. اغلب افرادی که دیده ایم، قــرار گرفتن در 
چنین موج هایی را تماماً مدیون دانش و مطالعه دقیق 
و عمیــق خودشــان می داننــد و ایــن اعتمادبه نفــس 
کاذب باعث می شــود با اعداد ســنگین تر بــرای جذب 
سودهای ســنگین تر به بازارها بر گردند که اغلب نتایج 

خوشایندی ندارد. 
در نتیجه اگر یک یا چند بار شانس آورده اید، همچنان 
روی این شــانس حســاب نکنید. مســیر عادی خود را 

طی کنید.

رگوالتوری
R E G U L A T I O N



مکانیسم اجماعارزشنوعبازدهی )هفته گذشته(ارزش بازار )میلیارد دالر(قیمت )تومان(داراییایکونردیف

اثبات کارطالی دیجیتالارز1.12 %۱.۵۱9۲6 میلیارد بیت کوین ۱

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری2.۰۵ %۱۲6۴79 میلیوناتریوم۲

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری1۵.41 %۵.۳88 میلیونسوالنا۳

قابل سفارشی سازیپرداختارز1.79 %۲68۴ هزارریپل۴

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین۰.42 %۳۱79 هزارتتر۵

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری9.۰4 %۴۰۴۳ هزارکاردانو6

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین۰.۳1 %۳۱۳7 هزاریو اس دی کوین7

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری6.۵۳ %8۵6۳۱ هزارپولکادات8

قابل سفارشی سازیپرداختارز۵.2۵ %8.۵۲9 هزاراستالر9

اثبات کارمم کوینارز7.۳۰ %۵.۲۲۲ هزاردوج کوین۱۰

اثبات سهامشبکه الیه ۲توکن کاربردی6.۵۵ %6۵۲۱ هزارپلی گان)متیک(۱۱

شبکه اوراکلپلتفرم نرم افزاری4.۳4 %6۱۵۲۰ هزارچین لینک۱۲

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز868۱۳12.2۳ هزاراینترنت کامپیوتر۱۳

اثبات کارطالی دیجیتالپلتفرم نرم افزاری4.2 %۴.9۱۱ میلیونالیت کوین۱۴

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز8.2۳ %۴7۱۰ هزارآلگورند۱۵

اثبات کارپول اینترنتارز۳.98 %۱۴.۱9 میلیونبیت کوین کش۱6

اثبات سهاماپلیکیشن های بین زنجیره ایپلتفرم نرم افزاری1۳.22 %76۳7 هزارکازموس۱7

قابل سفارشی سازیکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۳.69 %۱.۲۵ میلیونفایل کوین۱8

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری4.2۵ %۱.۱۵ میلیوناتریوم کالسیک۱9

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری7.27 %۱۰۵۳ هزارایاس۲۰

اینجا رمزارز ۲۰ است؛ جایی که قرار است از بین هزاران کوین و توکن موجود فقط ۲۰ تای آنها را انتخاب کنیم. این فهرست از بین برترین رمزارزها و دارایی های دیجیتال انتخاب شده 
است. این دارایی ها حدود 99 درصد حجم بازار رمزارزهای جهان هستند و در صرافی های رمزارز معتبر جهان و رمزارزهای معتبر ایرانی فهرست شده اند. هدف این فهرست این است 

که از رتبه بندی های تک عاملی دوری کنیم و دارایی های دیجیتال ارزشمند جهان را بشناسیم و روندهای آنها را مدام رصد کنیم. ما هر فصل این فهرست را به روزرسانی می کنیم.
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