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آموزش
E D U C A T I O N

آیا اقتصاد شماره 1
 اروپا به دنبال رگوالسیون 

معتدل تر است؟

ساز مخالف آلمان
با گســترش فراگیر انگیز ه های اتحادیه 
اروپــا و مقامات ارشــد آن در بروکســل، 
نگرانی های عموم سرمایه داران رمزارزی 
در اتحادیه اروپا از همیشه باالتر است. 
با این حال با اخباری مانند رسمی شدن 
فعالیت هــای بایننــس در فرانســه کــه 
دو هفتــه پیــش اعالم شــد و حــاال خبر 
اعالم سیاســت های مالیاتــی جمهوری 
فدرال آلمان در خصوص رمزارزها،  عدم 
اطمینان از مسیر پیش روی رگوالسیون 
در اتحادیــه اروپــا و البتــه تضــاد ایــن 
مسیر با مســیر برخی از قدرتمندترین 
کشــورهای ایــن اتحادیــه دوبــاره ایجاد 

شده است. 
وزارت اقتصــاد فــدرال آلمان دســت به 
انتشــار یــک ســند 24 صفحــه ای زده 
که در آن به تعریــف دقیق فعالیت های 
مختلــف رمــزارزی ماننــد ماینینــگ، 
اســتیکینگ، ایــردراپ و البتــه خــود 
بالکچیــن اقــدام کــرده اســت. البتــه 
همــه ایــن تعــارف در قالــب پس زمینــه 
گســترده تر نقــش آنهــا در سیســتم 
مالیاتــی ایــن کشــور اســت. تعاریــف 
استفاده شــده و قوانیــن آمــده در ایــن 
ســند از حاال در هــر 1۶ ایالــت آلمان به 
اجــرا درخواهند آمــد. اما آنچه شــایان 
توجه اســت، سیاســت مالیاتــی دولت 
این کشور در خصوص تمام درآمد های 
رمــزارزی اســت. بــر اســاس تعاریــف 
مذکور در این سند،  هر درآمد رمزارزی، 
صرف نظــر از شــیوه به دســت آمدن آن 
تنها یک ســال مشــمول مالیات است 
و در صورت گذشــتن یک سال از خرید 
آن دیگر مشمول مالیات نخواهد بود. 

با توجه به اینکه اولین بیانیه مستقیم 
آلمان در خصوص رمزارزها در ساختار 
مالیاتــی ایــن کشــور اســت، بســیاری 
امیدوارنــد سیاســت نــرم بزرگ تریــن 
اقتصاد اتحادیه اروپا، زمینه ساز تعدیل 
کلــی رونــد پرخاش گونــه کلــی اتحادیه 

اروپا در آینده باشد.

NEWSخبر

 قمار بر سر رؤیاها؛ این شــاید خالصه آن چیزی 
است که امروز در صفحات اینستاگرامی برخی 
سلبریتی ها و اینفلوئنسرها در حال رخ دادن است. همین 
چند وقت پیش بود که ملیکا شریفی نیا در استوری های 
خود یک کوین ناشناخته و ابداعی را تبلیغ کرد. قبل از او 
هم چندین بازیگر و ورزشکار دیگر همین رویه را در پیش 
گرفتــه بودنــد. شــعار همــه ایــن صفحــات کــه برخــی 
سلبریتی ها سرگرم تبلیغ آن هستند، هم یک چیز است؛ 
»با ما پولدار شوید«. در این گزارش پدیده مانور تبلیغاتی 
»شاخ های اینستاگرام« در حوزه کریپتوکارنسی را بررسی 

کردیم و به راه و روش آنها در »پول سازی« پرداختیم.

 »یه پسر ایرانی که تحریم جلوشو نگرفت و رشد 
کــرد و رشــد داد«؛ ایــن جملــه ای اســت کــه 
»bitbod« بر ســردر صفحه اینســتاگرامش زده و با یک 
میلیــون دنبال کننده یکــی از پرمخاطب تریــن صفحات 
اینســتاگرامی در حوزه کریپتوکارنســی اســت.البته این 
پسر ایرانی یک شعار دیگر هم دارد: »یک woas واقعی«. 
او برای نشــان دادن واقعی بــودن خود از چهره هــای واقعاً 
واقعی هم کمک می گیــرد. همین چند وقت پیش ملیکا 
شریفی نیا، بازیگر طی یک رشته استوری با حضور در کنار 
این فرد اعالم کرد سرمایه گذاری های خود را به دست این 
فرد ســپرده و بسیار هم ســود کرده اســت. حاال اینکه آیا 
واقعاً شــریفی نیا ســود کرده یا نه، اطالعاتی در خصوص 
تعرفه هــای تبلیــغ اینســتاگرام مشــخص می کنــد. طبق 
پیگیری هــای راه پرداخــت، کــف قیمتــی گذاشــتن یــک 
اســتوری تبلیغاتــی در صفحــات پرمخاطــب، بــاالی ۳0 
میلیون تومان برآورد می شــود و اگر مورد تبلیغ یک مورد 
پرریســک مانند کوین باشــد، رقم تعرفه بــه قیمت هایی 
بسیار بیشتر از این می  رسد. با توجه به این قیمت و تعداد 
استوری های تبلیغاتی توسط این بازیگر برای بیت بد، این 
عدد باالی یک میلیارد تومان تخمین زده می  شــود؛ برای 
حــدود ۸ تا 10 اســتوری 24ســاعته و تبلیغ بــه خرید یک 

کوین با سرنوشت نامعلوم و تاریک.

 اما صفحه »bitbod« را که چرخ می زنی، کمتر 
چیز واقعی می  بینی. در یک پســت این صفحه 
اعالم کرده بیت بُد بهترین فرصت برای زنان افغان است؛ 
چراکه زنان افغان اجازه داشــتن هیچ دارایی را مستقل از 
پدر و همسر و برادر خود ندارند و فقط با خرید این بیت بد 
می توانند دارایی برای خود داشــته باشــند. اما اگر قانون 
افغانستان را حتی زیر سایه طالبان هم جست وجو کنیم، 
متوجه می شویم به لحاظ قانونی منع مالکیت برای زنان 
وجود ندارد و منعی اگر باشد، منع عرفی است. حاال زنی 
که درگیــر این منــع عرفــی اســت، پــول و دارایــی خودش 

احتماالً دست خودش نیست که حاال بخواهد با آن طال 
بخرد یا کویــن ابداعی ایــن صفحــه را. اما به هرحــال این 
صفحه ترجیــح می دهد بــه جای بیــان واقعیــت، از خود 
قهرمان مدافع حقوق زنان بسازد و از زنان افغان قربانیانی 

که فقط او می تواند نجات شان دهد.

 نمونه های دیگر از چنین صفحاتی در اینستاگرام 
و دیگر شبکه هایی مانند تلگرام کم نیست؛ برخی 
خودشــان کوینــی خلــق کــرده و آن را می فروشــند، برخی 
ســیگنال خریدوفــروش عرضــه می کننــد و برخــی پــول 
می گیرند و آموزش می دهند. صفحاتی کــه دارندگان آن 
زندگــی از خــود در آن نشــان می دهنــد کــه اتومبیل های 
میلیــاردی زیــر پایشــان اســت و در خانه هــای ویالیــی 
استخردار زندگی می کنند؛ از شمال تهران تا استانبول و 
دبی. آنها با عرضه تصویر چنین زندگی و دعوت به خرید 
کوین های ابداعی شــان، نوید داشــتن چنیــن زندگی را به 

دنبال کننده هایشان می دهند.

 شــروع فراینــد کســب درآمــد چنیــن صفحاتی 
عموماً با معرفی یک کوین آغاز می  شود و البته با 
خلق کوین ادعا می کنند که تا چه حد تخصص و تبحر در 
دنیــای کریپتوکارنســی دارنــد. طبــق اطالعاتــی کــه راه 
پرداخت از کارشناســان حوزه کریپتوکارنسی گرفته، این 
افراد برای خلق یک کوین  فقط الزم است بین 100 تا 400 
دالر خرج  کننــد.کاوه مشــتاق، فعــال حــوزه بالکچین در 
توضیح پدیده رشد قارچ گونه صفحات پیش بینی قیمت 
کریپتو و فروش آن توضیح می دهد: »درست است که هر 
روز شاهد چنین پدیده هایی هستیم و قانونی برای مقابله 
با آن وجود ندارد، اما اخالق که از بین نرفته است، می توان 
در این زمینه هرگونه بی اخالقــی را که به آن برمی خوریم، 
اعالم کنیم. متأسفانه در کشــور ما قوانین مناسبی برای 
جلوگیری از این مشکالت نداریم. در دنیا قوانینی وجود 
دارد مبنــی بــر اینکــه هــر فــردی اگــر ســایر افــراد را بــه 
سرمایه گذاری چیزی تشویق کند، باید کامالً شفاف کند 
که آیا برای خود او آن دارایی نفع شخصی دارد یا خیر. از 
آن طرف مبلغان نیز باید پاسخگو باشند. اما در قانون، ما 
چنین چیزی نداریم، فقط در قوانین مربوط به بورس گفته 
شده شرکت های مشــاور ســرمایه گذاری می توانند برای 

تبلیغ و تشویق به خرید یک سهام صحبت کنند.«

 او ادامه می دهد: »در بازار رمزارز ها متأسفانه باید 
هر کسی که وارد آن می شــود، با چشم تردید به 
همه چیز بنگــرد و اصل را بــر بی اعتمادی بگــذارد. یعنی 
اصل را باید بر این بگذاریم که این پروژه ها مشکل دارند و 
باید خودشــان را اثبات کنند.«مشــتاق با اشــاره بــه ورود 

برخی ســلبریتی ها بــه این جریــان تبلیغاتی غیرشــفاف 
می گویــد: »پیشــنهادم بــه چهره هــای شناخته شــده  و 
ســلبریتی ها ایــن اســت کــه اگــر قانــون هــم یقــه آنهــا را 
نمی گیــرد، به هرحــال روزی کاربران یقــه آنهــا را خواهند 
گرفــت. بــه همیــن دلیــل در انتخــاب آنچــه تبلیغــش را 
می کنند، باید دقت کننــد و فقط به  خاطر پول بیشــتر با 
ســرمایه مردم بازی نکنند. اگر می خواهنــد تبلیغاتی در 
حوزه رمزارز انجام دهند، حتماً از رمزارز اطمینان کسب 
کننــد و نظــر مشــاوران و متخصصانــی را که منافع شــان 

درگیر نیست، جویا شوند.«

 مشتاق بعد از توصیف و توصیه به کاربران، وارد 
بحــث در مــورد ســازوکار ایــن صفحــات شــده و 
توضیــح می دهــد: »مــا یکســری اینفلوئنســر داریــم که 
مشخصاً خودشان در حوزه رمزارز کار می کنند.  اینها دو 
دسته هستند؛ برخی آموزش درست می دهند و عده ای 
پروژه های مشکل دار را تبلیغ و شروع به شانتاژ می کنند. 
حســاب ایــن دو دســته را بایــد جــدا کــرد، اما متأســفانه 
اکثریت اینفلوئنسر های اینستاگرامی کریپتو از نوع دوم 

هستند.«

 به گفته مشتاق برای شناخت این دسته باید به 
چنــد ســیگنال توجــه کــرد؛ اگــر کســی کانــال 
سیگنال فروشی دارد، بااحتیاط باید نسبت به آن برخورد 
کرد؛ چراکه از این طریــق می توان کار هــای پامپ و دامپ 
انجام داد. نکته بعد اینکه وقتی یک فرد پروژه ای را تأیید 
می کنــد، بعداً هــم درباره سرنوشــت آن مســئولیت پذیر 
باشــد؛ بنابراین مهم اســت که ببینیــم قبالً راجــع به چه 

چیزهایی صحبت کرده است.

 مشتاق ادامه می دهد: »توصیه اکیدم این است 
کــه دنبــال اینکــه خیلــی ســریع پولــدار شــوند، 
نباشند. یک ضرب المثل انگلیسی است که می گوید، هر 
چیزی که خیلی خوب به نظر برســد، یک مشکلی در آن 
وجــود دارد. بایــد بدانیــم بــازار کریپتو بســیار وحشــی و 
ســنگین اســت. خریدوفــروش در آن یــک کار تمام وقت 
اســت. بنابراین بهتر اســت تازه واردان در این بازار با یک 
رمزارز شناخته شده شروع کنند، مانند بیت کوین. اگر هم 
می خواهنــد بیشــتر خریدوفــروش کننــد، از مشــاوران 
حرفــه ای مشــورت بگیرنــد، نــه اینکــه هرکــس تعــداد 
فالوورهای باالیی داشــت، به نظرشــان متخصص بیاید. 
بچه هــای باســواد کامیونیتــی را پیــدا کنند کــه حاضرند 

رایگان جواب مردم را بدهند.«

متن کامل این گزارش را در سایت راه پرداخت بخوانید

در این روزهای پرتالطم اقتصادی 
سودای پولدار شدن یک شبه بهترین 
طعمه شاخ های اینستاگرام برای به 
دام انداختن کاربران است...

رؤیافروش های 
خانه خراب کن!
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بیل گیتس به بازار کریپتو 
خوش بین نیست

بیل گیتس: من هیچ 
رمزارزی ندارم

 بیــل گیتــس، از بنیان گــذاران 
مایکروســافت و چهارمیــن فــرد 
ثروتمنــد جهــان، می گویــد روی رمزارزهــا 
ســرمایه گذاری نمی کنــد و هیــچ رمــزارزی 
ندارد. بر اساس گفته های بیل گیتس، این 
فرد ثروتمنــد دوســت دارد روی چیزهایی 
سرمایه گذاری کند که خروجی ارزشمندی 
داشته باشند. گیتس معتقد است ارزش 
رمزارزها بر اساس تصمیمات افراد تغییر 
می کند. ارزش کریپتو معادل تصمیم افراد 
است. یعنی هر چقدر افراد بخواهند برای 
کریپتــو هزینــه کننــد، ارزش کریپتــو هــم 

همان قدر است.

 بــه همیــن علــت گیتــس روی 
رمزارزها سرمایه گذاری نمی کند و 
نمی خواهــد باعــث بزرگ تــر شــدن ایــن 
جامعه شود. جالب است که این گفته های 
گیتس با سقوط بازار کریپتو مصادف شده 
اســت. قیمت بیت کوین در ماه می به زیر 
۳0 هزار دالر رسید و کارشناسان معتقدند 

کمتر هم خواهد شد.

 گیتس قبالً هم نسبت به ارزهای 
دیجیتال ابراز مخالفت کرده بود. 
او به کسانی که وارد بازار کریپتو می شوند و 
در آن سرمایه گذاری می کنند، هشدار داده 
بود. او گفته بود که نسبت به خرید ارزهای 
دیجیتال محتاط باشید، به ویژه افرادی که 
پول شان از ایالن ماسک، بنیان گذار تسال 

و اسپیس ایکس کمتر است.

 گیتس می گوید: »من فکر می کنم 
این  همه هیجــان و اشــتیاق برای 
خرید کریپتــو به خاطر داشــتن پــول زیاد 
نیست. اتفاقاً به نظر من کســانی که پول 
زیادی ندارنــد و نمی توانند پولی پس انداز 
کنند، این گونه شیفته کریپتو هستند. به 
نظر من اگر به اندازه ایالن ماســک پولدار 
نیســتید، بهتر اســت فقط تماشــاگر این 
بــازی باشــید. چــون مــن بــه بیت کویــن 

خوش بین نیستم.«

 عــالوه بــر ایــن گیتــس در مــورد 
تأثیرات مخرب محیط زیســتی 
کریپتو هم انتقاد کرده و می گوید: »کریپتو 
ســهم بزرگــی از انــرژی جهــان را مصــرف 
می کند. جالب است بدانید که سهم برق 
مصرفی از اســتخراج ارزهای دیجیتال در 

سال 2021، نیم درصد بود.«

به دنبــال ریــزش روز گذشــته بــازار جهانــی ســهام، 
بســیاری از ارزهــای دیجیتــال هم با کاهــش قیمت 
مواجه شدند. برخی از کارشناسان انتظار دارند در 
ادامه از فشــار فروش موجود در بازار ســهام کاسته 
شــده و فرصتی برای بازیابی قیمت ها فراهم شــود؛ 
اتفاقی کــه می توانــد در کوتاه مــدت به نفــع ارزهای 

دیجیتال باشد. 
بیت کوین در طول 24 ســاعت گذشــته ســه درصد 
از ارزش خود را از دســت داده و این در حالی اســت 
کــه برآینــد تغییــرات قیمــت بــرای هفــت روز اخیر 
تقریباً صفر است؛ یعنی بیت کوین در حال حاضر 
و با وجود نوســانات مقطعی، با همان قیمت هفت 
روز پیــش معامله می شــود. گفتنی اســت عملکرد 
روز گذشــته بســیاری از آلت کوین هــا ضعیف تــر از 

بیت کوین بوده است. 
برای مثال، ســوالنا در ایــن مدت حــدود پنج درصد 
از ارزش خــود را از دســت داده و آواالنــچ هــم بــا 

کاهشــی چهاردرصــدی مواجــه شــده اســت. روند 
قیمــت بیت کویــن در هفتــه گذشــته تقریبــاً ثابت 
بود و تحلیل هــای تکنیکال نشــان می دهنــد که در 
هفته آینده نیز احتمــاالً روند آن خنثــی یا تا حدی 
نزولــی خواهــد بــود. بــه نظــر می رســد نزدیک ترین 
دیجیتــال  ارز  ایــن  روی  پیــش   حمایت هــای 
محدوده هــای 25.000 و 27.000 دالر باشــد. 
بیت کوین همچنان با قیمتی پایین تر از بازه نوسانی 
یک ســاله خود در حرکت اســت. ایــن ارز دیجیتال 
ممکن است در قیمت های 25.000 و 27.000 دالر 
با حمایت خریداران مواجه شود، اما احتمال اینکه 
بیشتر از این هم سقوط کند، وجود دارد. بیت کوین 
در زمان نگارش این مطلب، بــا قیمت 29.۳00 دالر 
معامله می شود و نسبت به یک روز گذشته حدود 
سه درصد کاهش یافته است. گفتنی است برآیند 
تغییرات قیمت این ارز دیجیتال در هفته گذشــته 
تقریبــاً صفــر بــوده و رونــد اخیــر آن نشــان دهنده 

شــرایط متالطم بازار و بی جهت بودن مسیر قیمت 
است.

کاردانــو توانســت در محــدوده 0.50 دالر حمایــت 
کســب کند و ســپس بخش کوچکی از ریزش اخیر 
خــود را جبــران کــرد و بــه بــاالی ســطح 0.5۳2 دالر 
رســیده و در محدوده 0.5 دالر با یک مقاومت قوی 
روبه روســت. حمایــت بی ان بــی )BNB( در محدوده 
2۸۸ دالر مورد آزمایش قرار گرفت و از پس حمایت 
برآمــد. بدیــن ترتیــب قیمــت اکنــون بــا مقاومتــی 
در محــدوده ۳12 دالر روبه روســت کــه در صــورت 
شکسته شدن این مقاومت، برای شکستن مقاومت 
۳20 دالری گام خواهد برداشــت. قیمت ســوالنا به 
باالی 50 دالر بازگشــت، امــا در محــدوده 55 دالر با 
یک مقاومت کلیدی روبه رو شده و در حال حاضر با 
قیمتی در حدود 52 دالر معامله می شود. در صورت 
شکسته شــدن مقاومت 55 دالری، پتانســیل رشد 

قیمت تا ۶0 دالر نیز وجود دارد.

تحلیل هفتگی بازار رمزارزها نشان می دهد هنوز امید قدرتمندی به بازگشت قیمت ها وجود ندارد 

احتمال ریزش بیشتر!

روند ارزش بازار رمزارزها در هفته گذشته روند ارزش بازار آلت کوین ها در هفته گذشته روند تغییرات سلطه بیت کوین در هفته گذشته
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

پس لرزه های ریزش 
سهام فناوران در 
بازار رمزارزها

شرکت های فناوری ریزش داشته اند

از ابتدای سال 2022 بیش از سه هزار میلیارد دالر ارزش 
در دو سال گذشته، کرونا و قرنطینه این تصور را برایمان 
به وجــود آورد کــه دات کام هــا برنده ابــدی اقتصــاد دنیا 
هستند، اما سال 2022 به ریشه این خوش خیالی تیشه 
زد. از ابتــدای امســال تا بــه امــروز، شــرکت های فناوری 

بزرگ حدود سه تریلیون دالر ضرر کرده اند. 
غول های فناوری دنیا به نظر شکســت ناپذیر می رسند، 
اما زمستان بازار سهام فعالً آنها را زمین گیر کرده است. 
اپل و مایکروســافت نزدیــک به نیــم میلیــارد دالر ضرر 

کرده انــد. هلدینگ آلفابــت نیز که شــرکت مــادر گوگل 
اســت، 400 میلیارد دالر زیان دیده اســت. شرکت های 
تســال، متا )فیس بوک ســابق(، آمــازون و نتفلیکس هم 
۶0 درصد از ارزش بازار ســهام خود را از دست داده اند.  
ســهام شــرکت زوم که برای برگــزاری جلســات در دوران 
قرنطینــه محبوبیــت پیــدا کــرده بــود و در ســال 2020 
بیــش از 400 درصد رشــد کرده بود، امســال بــه کمتر از 

یک ششم رسید.
عــالوه بــر بــازار ســهام فنــاوری آمریــکا، اروپــا هــم دچار 

تحلیل مجله معتبر بارونز از رابطه متقابل سهام 
شرکت های فناوری و بازار رمزارز

در مقایسه با بورس ریزش رمزارزها کمتر بوده است
 بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در 
روز جمعه هفته گذشته در مقایسه با 
بازار بورس آمریکا عملکرد بهتری از خود نشان 
دادنــد، اگرچه نشــانه هایی در بازار پرریســک 
رمزارزهــا وجــود دارد کــه نشــان می دهــد 
معامله گــران ارزهــای دیجیتــال خــود را بــرای 

حرکت رو به پایین بیشتری آماده کرده اند.

 قیمــت بیت کویــن در 24 ســاعت 
گذشته )اعداد و ارقام مربوط به لحظه 
نگارش این مقاله است و ممکن است با وقتی 
شــما آنها را می خوانید متفاوت باشند( چهار 
درصد افزایش یافت و به حــدود ۳0.500 دالر 
رســید. بزرگ تریــن ارز دیجیتــال همچنــان در 
پایین ترین نقطه در طول سال معامله می شد، 
اما به راحتی باالتر از سطوح اخیر زیر ۳0.000 
دالر دســت به دست می شد و بســیار باالتر از 
نــرخ 2۶.000 دالری آن کــه در ســقوط ارزهــای 

دیجیتال هفته گذشته به دست آمد.

 »ادوارد مویا«، تحلیلگر کارگزار اوآندا 
در این باره اعتقاد دارد: »بیت کوین در 
حــول و حــوش ســطح ۳0.000 دالر در نوســان 
است، زیرا سرمایه گذاران همچنان از خرید در 
بــازار ســهام دوری می کننــد. دالر ضعیف تــر و 
ترس از بازار نزولی بورس باعث جذابیت دوباره 

بیت کوین شده است.«

 اگرچــه بیت کویــن و دیگــر ارزهــای 
دیجیتال از نظر تئوری باید مستقل از 
بازارهای مالــی اصلی معامله شــوند، اما تا حد 
زیادی، به خصوص در طول سال گذشته نشان 
داده انــد کــه بــا ســایر دارایی هــای حســاس بــه 
ریسک )مانند سهام و به ویژه سهام  شرکت های 
فنــاوری( مرتبط هســتند و تأثیرات ایــن بازارها 
روی قیمت بیت کوین هم تأثیرگذار خواهد بود، 
اما نکته جالب  توجه در روزهای اخیر این است 
که این همبستگی قیمتی تا حد زیادی کمرنگ 
شده است. به طوری که بیت کوین در این هفته 
عملکرد بهتری نســبت به شاخص های سهام 
مانند S&P500 و نزدک - که در آن شرکت های 
فناوری زیادی حضور دارند - داشــته است. به 
عبارتــی رمزارزهــا در حال جــدا کردن حســاب 
خــود از بازارهای بــورس هســتند. بازارهایی که 

این روزها اصالً حال و روز خوبی ندارند.

 دارایی دیجیتال پیشــرو جدول یعنی 
بیت کویــن از روز دوشــنبه هفته قبل، 
زمانی کــه حــدود 29.500 دالر بــود، تقریباً 10 
درصــد افزایــش یافتــه اســت. در مقایســه اما 
معامالت آتی شاخص سهام که نشان می دهد 

بازار بورس S&P500 در همین هفته دو درصد 
ریزش و نزدک ۳1 درصد کاهش داشته اند. این 
مقایســه نشــان می دهــد بازارهــای ســهام در 
وضعیت نامســاعدی قــرار دارنــد، به طوری که 
نزدک در اعماق نزولی خودش در این ســال ها 
باقی مانده و شاهد یک کاهش 2۸درصدی در 

سال جاری میالدی بوده است. 

وضعیــت  ایــن  تحلیــل  در  مویــا   
می رســد  نظــر  »بــه  می نویســد: 
بیت کوین آماده تثبیت در بازه حدود ۳0.000 
دالر اســت، هرچنــد ایــن عــدد و رقــم مطلوب 
کسانی که بیت کوین ۶9.000 دالری را دیده اند، 
نیست، اما بیت کوینرها باید خوشحال باشند 
کــه ببیننــد قیمت هــا از آنچــه در بــازار ســهام 

اتفاق می افتد، تقلید نمی کند.«

 ایــن روزهــا بیت کویــن در پایین تریــن 
ســطح خــود از ژوئیــه 2021 معاملــه 
می شــود و قیمت آن کمتر از نیمــی از باالترین 
قیمــت خــود در نزدیکــی ۶9.000 دالر کــه در 
نوامبر سال 2021 به آن رسیده بود، باقی مانده 
است. اما در مقایسه، شــاخص S&P500  روز 
پنجشنبه هفته گذشــته در پایین ترین سطح 

خود از مارس 2021 بسته شد.

 بیت کویــن در حــال بازســازی خــود 
اســت. آن  هــم بعــد از یــک ریــزش 
ســهمگین که عمدتاً با سرریز ناشــی از فروش 
ســهام در بــازار بــورس مرتبــط بــود و البتــه بــا 
ماجــرای فروپاشــی یــک اســتیبل کوین مهــم 
سیســتمی که قرار بــود به دالر آمریــکا متصل 
شــود، یعنی ترا! مویا در این باره معتقد است: 
»پیامدهــای درام اســتیبل کوین تــرا کــه بــازار 
کریپتو را به شــدت به زیر کشید، ســرانجام در 
اســتیبل کوین  اســت.  شــدن  محــو  حــال 
TerraUSD کــه دو هفتــه پیــش یکــی از 
بزرگ ترین دارایی های دیجیتالی و قیمت آن ۸0 
دالر بــود، بــه یکبــاره به دلیــل یــک خطــای 
سیســتمی ارزشــش را از دســت داد و تقریبــاً 

نابود شد.«

 بــا وجــود خوشــحالی و خوش بینــی 
فعاالن رمــزارزی در خصوص عملکرد 
بهتر رمزارزها به نسبت روزهای بسیار بد بازار 
بورس، اما هنوز هستند کســانی که می گویند  
نشــانه هایی در بازار وجود دارد مبنی بر اینکه 
معامله گــران کریپتــو خــود را برای یــک حرکت 
نزولی دیگر در قیمت بیت کوین آماده کرده اند 
یــزش دوبــاره  و حتــی برخی هــا روی ایــن ر

معامالت شورت هم بسته اند!

ANALYSISتحلیل
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نگاهی دوباره به یکی از پرفروش ترین 
کتاب های رمزارزی در ایران

یک ساتوشی به چاپ هفتم رسید

ANALYSISتحلیل

 کتاب »یک ساتوشی« نوشته محمد 
آذرنیوار و نیما ملک  پور به چاپ هفتم 
رسید. این کتاب که پیش از این برای اولین بار 
در سال 1۳99 در انتشارات راه پرداخت منتشر 
شده بود، با استقبال بسیار خوبی مواجه شده 
تا جایــی که امــروز با فاصلــه چند مــاه از چاپ 
ششــم برای هفتمین بار چاپ شده و همزمان 
در نمایشگاه کتاب تهران و فروشگاه اینترنتی 
راه پرداخت در دســترس مخاطبان قرار گرفته 

است.

هــدف  بــا  ملک پــور  و  آذرنیــوار   
آگاهی بخشــی به عالقه مندان و افراد 
کنجکاو در مورد رمزارزها و تجارت الکترونیک 
دست به گردآوری، ساده سازی و تألیف کتابی 
زدند که با نگرانی ها و مســائل مخاطب ایرانی 
این حوزه مناسب و همراه باشــد. در حالی که 
کتاب هــای موجــود بــه زبــان انگلیســی یــا 
ترجمه شــده از ایــن زبــان، بیشــتر مخاطبــان 
اروپایی و آمریکایی را در نظر دارند، این مؤلفان 
مســائلی چــون تحریــم و امــکان بلوکه شــدن 
حساب ارزی کاربر ایرانی در پلتفرم خارجی را 
در نظر دارند و برای نگرانی های او پاســخ هایی 
می جویند. در عین حال، کتاب با زبانی ساده و 
بیانــی شــیرین نگاشــته شــده و وارد مفاهیــم 
گســترده ســرمایه گذاری یــا جزئیــات فنــی در 
حــوزه رمــزارز و ســرمایه گذاری نشــده اســت. 
صرفــاً اطالعــات مقدماتــی الزم بــرای ورود بــه 
عرصه کریپتوکارنسی را فراهم آورده و راه هایی 
را برای کسب سود و کاستن ریسک های ورود 

به این حوزه نشان می دهند.

 نویســندگان در بخشــی از یادداشت 
خــود بــر ویراســت دوم ایــن کتــاب 
نوشته اند: »یک ساتوشی« همان طور که از نام 

فرعــی آن پیداســت، بــا هدف 
نمایــش مســیر ورود بــه 
دنیــای ارزهــای دیجیتــال و 
آنهــا  در  ســرمایه گذاری 
نوشــته شــد. اســتقبال از 
ســادگی و قابــل  فهــم بودن 
این کتاب ما را بر آن داشت 
کــه در ویرایــش جدیــد، 
اصطالحــات  و  مفاهیــم 
پرکاربرد دو ســال اخیر را به 
کتــاب اضافــه و ابزارهــای 
معرفی شــده را به روز کنیم. 
البتــه با وجود اضافه  شــدن 
ایــن  مفاهیــم جدیــد در 
نسخه، ویرایش کلی تا حد 
امکان مختصر ماند و تالش 
شــد همچنــان روی آموزش 

مفاهیم برای مبتدیان پایبند باشــیم. با ظهور 
هــرروزه  اصطالحات و لغــات پرکاربــرد جدید،  
نیاز مداوم به دنبال کردن و به روز بودن بیش از 
هر زمان دیگری در این حوزه احساس می شود 
و تأکیــد می کنیم که بــرای همگام شــدن با این 
فناوری بهتــر اســت هرگز بــه این کتــاب اکتفا 

نکنید.

 مدیرمســئول انتشــارات راه پرداخت 
نیــز در بخشــی از یادداشــت خــود بر 
»یک ساتوشــی« نوشته اســت: »کتاب »یک 
ساتوشی« به مثابه همان توشه راهی است که 
برای زدن به دل جاده باید با خود برداریم. این 
کتاب را اگــر یک نفس بخوانیم، ظــرف کمتر از 
یک روز خوانده می شود و تمام. ولی توصیه من 
بــه همــه آنهایــی کــه ایــن کتــاب را در دســت 
گرفته اند، این اســت که باطمأنیــه بخش های 
گوناگون کتاب را بخوانند، درباره آن فکر کنند 
و سعی کنند در دستگاه مختصات فکری خود 
جایی برای آن باز کنند. پیشنهاد می کنم هیچ 
چیــزی را چشم بســته قبــول نکنیــد و بــه هــر 
ادعایی در کتاب که می رسید، از خودتان سؤال 
بپرســید کــه چــرا؟ بپرســید کــه چــرا ایــن ادعا 
درســت اســت یا حتی چرا غلط است؟ سعی 
کنید ذهن تان را درگیر کنید و بیشــتر از اینکه 
قیمت لحظه ای رمزارزها را دنبال کنید، منطق 
پشــت این تغییــر را بیابیــد. قطعــاً آنهایی که 
منطق این دنیا را درک کنند، در تسلط یافتن به 
ابزارهــا و روش هــای گوناگــون راه ســاده تری در 
پیش دارند. ســعی کنید این کتــاب دریچه ای 
باشــد برای شــما که ذهن تان را بــه روی دنیای 
جدید بــاز کنــد. این فرصتی اســت کــه حیف 
اســت آســان از دســت بدهید.« چــاپ هفتم 
کتاب »یک ساتوشــی« هم اکنون در فروشگاه 

راه پرداخت در دسترس عالقه مندان است.

وضعیــت مشــابهی اســت. بــرای مثــال ســهام شــرکت 
ســفارش غــذای »دلیــورو« )Deliveroo( در بریتانیــا و 
شرکت اسپاتیفای در سوئد هم حدود ۶0 درصد سقوط 

کرده اند.
از آنجایی که این شــرکت های برتر بازار فناوری هستند 
کــه دچــار چنیــن خســارتی شــده اند، فایننشــال تایمز 
پیش بینی می کند که این سقوط به این زودی ها متوقف 
نخواهد شد. به نظر این خبرگزاری تحلیلی، زمان می برد 
تا ســرمایه گذاران متــر و معیــاری برای ارزش گــذاری این 

شرکت ها پیدا کنند و بتوانند تصمیم بگیرند.

 سهام تک ها و یک پرسش کلیدی
اما چرا چنین سقوط نابهنگامی رخ داده است؟ آن  هم با 
وجود آنکه مفسران بازار سهام از مدت ها پیش هشدار 
داده بودند که ارزش گذاری این بازار بیش از اندازه است 

و این حباب دیر یا زود خواهد ترکید.
بسیاری از تحلیلگران بازار این روند را طبیعی می دانند 
و می گوینــد: »هرچــه بــاال بــرود، باالخــره روزی پاییــن 
می آید!« فناوری هــم به محدوده ای وارد شــد که ناگزیر 
باید از آن برمی گشت. آنها دالیل مختلفی برای توجیه 
این ســقوط می آورند؛ تــورم روزافزون، افزایــش نرخ های 
بهره، کاهش رشــد اقتصادی و از همه مهم تر شوکی که 

جنگ اوکراین به اقتصاد دنیا وارد کرده است.
خبرگــزاری مانی ویــک، علــت ایــن ســقوط را رشــد تورم 
در آمریــکا و راهکارهای فــدرال رزرو در برابــر آن می داند 
و می نویســد: »فــدرال رزرو برای کنتــرل تورم، نــرخ بهره 
را افزایــش داده و چــاپ اســکناس را هــم متوقــف کــرده 
است؛ بنابراین پول کمتر و کمتر می شود و این وضعیت 
بــه ارزش دارایی ها ضربه می زند. همچنیــن قرنطینه در 
حال برچیده شــدن اســت. ما دیگر نمی خواهیم زندگی 
خودمان را در خانــه بگذرانیم. دوســت داریم هرازگاهی 

بیــرون برویــم. در نتیجــه از 
خدمات شــرکت های دات کام 

کمتر استفاده می کنیم.«
می گوینــد کــه ایــن وضعیــت 
ســهام  ســقوط  شــبیه 
در  فنــاوری  شــرکت های 
سال های 2001 و 2002 است. 
در آن  ســال ها هــم فــروش 
فناوری به اوج خودش رســید؛ 
بنابرایــن ارزش گذاری هــا روی 
ســهام شــرکت های فنــاوری 
باال رفت و یک حبــاب قیمتی 

شکل گرفت. 

 آیا سال بد 2002 تکرار شده است؟
درست مثل دو سال گذشــته، پاندمی و قرنطینه باعث 
شــد فکر کنیم برای همیشــه به یک اقتصــاد دیجیتالی 
گذار کرده ایم. رشــد ارزش ســهام شــرکت های ایــن بازار 
باعــث شــد کــه ســرمایه گذاران خُــرد هــم بــه ایــن بــازار 
جــذب شــوند. آنهــا بــاور کردنــد کــه راه آســانی را بــرای 
پول درآوردن کشف کرده اند. صندوق های سرمایه گذاری  
خطرپذیر هــم این کار را تســهیل کردند و باعث شــدند 
این ســرمایه گذاران بــرای ایده هــای ضعیف پــول زیادی 

صرف کنند.
مانی ویک از مقایسه ســقوط بازار ســهام دات کام ها در 
سال های 2022 و 2002 به سه نتیجه مهم رسیده است:
1. سقوط یک شــبه رخ نداده اســت. 1۸ ماه طول کشید 
کــه ایــن حبــاب فروکــش کنــد. هرچــه قیمت ها شــیب 
نزولی پیدا می کرد، باز هم فرصتی برای خریداران ایجاد 
نمی شــد. چون ســقوط قیمت ها دائماً با شیب تندتری 

ادامه پیدا می کرد.
2. سرمایه گذاری ها و شــرکت های استارتاپی ضعیف از 
بین می روند. خیلی ها معتقدند که در دو ســال گذشته 

حجم بیهــوده ای از ســرمایه بــه بــازار اســتارتاپ ها وارد 
شده  است. همیشه این طور نیست که یک جوان با یک 
لپ تاپ و یک ایده خام در مدت کوتاهی درآمد هنگفتی 
به دست آورد. وقتی بازار در حباب خودش بود، بعضی 
از ایده های ضعیف ســرمایه های خوبی را جذب کردند، 
اما این وضعیت تداوم ندارد و به زودی شــاهد موجی از 
ورشکستگی ها خواهیم بود. به همین دلیل تحلیلگران 
اقتصــادی توصیــه می کنند کــه اســتارتاپ ها بایــد روی 
ایده های قوی تر، کسب وکارهای سالم تر و پایه های مالی 

نیرومندتر تمرکز کنند.
۳. معامــالت واقعــی در نهایــت خودشــان را نشــان 
می دهنــد. شــرکت هایی کــه روی ایده هــای اســتوار بنــا 
شــده اند و کیفیــت واقعــی دارنــد، از این زمســتان جان 
سالم به در خواهند برد. درست مثل آمازون که در سال 
2002، 90 درصــد ســقوط کرد، امــا طی دو دهه گذشــته 
بازار جهان را فتــح کرد. ارزش ســهام ای بــی )eBay( هم 
در آن  ســال ها به نصف کاهــش یافت، اما در ســال های 

بعد 10برابر شد.

 مشروعیت بیت کوین زیر سؤال؟
پرســش مهم دیگر این اســت که آیا ســقوط بازار رمزارز 
با افول سهام دات کام ها رابطه معناداری داشته است؟ 
پاســخ نیویورک تایمــز بــه ایــن پرســش مثبــت اســت. 
تحلیلگر اقتصادی این خبرگزاری معتقد است که نزول 
ارزش ارزهــای دیجیتــال دقیقــاً زیان هــای بازار ســهام و 

نزدک را بازتاب می دهد.
بســیاری معتقــد هســتند کــه بیت کویــن یــک طــالی 
دیجیتال است و قرار است با ذخیره ارزش در بلندمدت، 
در برابــر تــورم و بحران هــای اقتصــادی یک ســد محکم 
ایجاد کند. اما به نظر نیویورک تایمز، ســقوط بیت کوین 
در مــاه گذشــته نشــان داده کــه ایــن ارز دیجیتــال برای 
ســرمایه گذاران صرفــاً یــک 
پرریســک،  ســرمایه گذاری 
اما ســودآور اســت. بــرای آنها 
یــد بیت کویــن فرقــی بــا  خر
سرمایه گذاری در فناوری های 

دیگر ندارد.
شــرکت  داده هــای  تحلیــل 
تحقیقاتــی »آرکان ریســرچ« 
)Arcane Research( نشــان 
می دهــد کــه تغییــرات قیمت 
بیت کویــن از ابتــدای 2022 تا 
امــروز، دقیقــاً منعکس کننده 
شــاخص نــزدک بــوده اســت. 
بیت کوین در ماه گذشته بیش 
از 25 درصــد کاهــش پیدا کــرد و بــه نیمــی از اوج قیمت 
خودش در نوامبر 2021 رسید. این ســقوط دقیقاً همراه 
بــا ســقوط ســهام فنــاوری بــود، زیــرا ســرمایه گذاران بــا 
نرخ هــای بهــره بــاال و همچنیــن تبعــات جنــگ اوکراین 

دست به گریبان بودند.
بعضی از مفســران اقتصــادی می گویند که این ســقوط 
باعــث مشــروعیت زدایی از بیت کویــن شــده و دیگــر 
نمی تــوان آن را محــل ذخیــره ارزش دانســت، چــون 
بیت کوین همواره بی ثبات بوده و همچنین موجب شده 
قیمت رمزارزهای دیگر سقوط کند؛ بنابراین این دارایی 

سوداگرانه نمی تواند اقتصاد جهان را متحول کند.
ایــن اســتدالل مخالفــان خــودش را دارد. مدافعــان 
بیت کویــن معتقدند نباید بــا این نوســانات کوتاه مدت، 
ارزش ها و پتانســیل های بلندمدت این رمــزارز را نادیده 
گرفت. اکثر آنها فناوری  را هیجان انگیزترین صنعت دنیا 
می دانند که چشم انداز نیرومندتری از سایر بخش های 
بازار دارد. حامیان فناوری و رمزارز می گویند: »هرکسی 
بتواند در این زمین بازی برنــدگان را انتخاب کند، آینده 

درخشانی خواهد داشت.«

 بسیاری از تحلیلگران 
بازار بورس  روند 

سقوط سهام 
شرکت های تکنولوژی 
را طبیعی می دانند و 

می گویند: »هرچه باال 
برود، باالخره روزی 

پایین می آید!« 
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NEWSخبر

انگیزه برای بانک ها
جاناتــان زارماپــاالن، مدیرعامل 
ای کارنســی گفته با عملکرد این روزهای 
اســتیبل کوین ها، بانک هــای مرکــزی 
بیشتری ترغیب می شــوند رمزپول ملی 

خود را عرضه کنند.

سرمایه گذاری 70 میلیون دالری
گلدمــن ســاکس، غــول مالــی 
دنیــا، روی اســتارتاپ ال وود کــه یــک 
پلتفرم معامالتی دارایی هــای دیجیتال 
اســت، 70 میلیــون دالر ســرمایه گذاری 

کرده است. 

پرتغال هم سخت گیر شد
پرتغــال کــه ایــن روزها بهشــت 
رمزارزی هــا نامیــده می شــود و مقصــد 
بســیاری از شرکت هاســت، اعــالم کرده 
به زودی از شــرکت های بــزرگ کریپتویی 

مالیات خواهد گرفت.

استرالیا به دنبال مالیات ستانی 
بــه  اســترالیا  مالیاتــی  اداره 
شرکت های رمزارزی و البته سرمایه گذاران 
شخصی و شــرکتی هشــدار داده که باید 
درآمدهــا یا زیان هــای خــود از این بــازار را 

به صورت دقیق اعالم کنند.

سقوط تِرا 
برگ برنده رگوالتورها؟

رمزارز  بانک های مرکزی از همیشه به واقعیت نزدیک ترند!

دیدبان جهانی رمزارزها 
تا سال بعد؟

رؤیای یلن
اوایل ماه گذشــته بــود که »جنت یلــن«، وزیــر خزانه داری 
آمریــکا و یکــی از چهره هــای سرســخت روند رگوالســیون 
جهانی در راســتای قانون گــذاری مؤثرتر، نیــاز موجود برای 
راه اندازی یک بدنه جهانی رگوالسیون رمزارزها را مطرح کرد. 
او تأکید داشــت که حتی در صورت زمان بر بودن راه اندازی 
چنین ســازمانی، همکاری های بین المللی بین رگوالتورها 
باید از هم اکنون تشدید شود تا روند گریز از قانون متوقف 
شود.  حاال یکی از مقامات ارشد دیدبان اقتصادی جهانی 
گفته  که رگوالتورهای بازار جهانی احتماالً ظرف یک سال 
آینده یک نهاد مشترک برای هماهنگی بهتر قوانین ارزهای 
دیجیتــال راه انــدازی خواهند کرد. »اشــلی آلــدر«، رئیس 

  )IOSCO( سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار
در این باره گفت: »رونق ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین 
یکی از ســه حوزه اصلی در کنار تغییرات آب و هــوا و کووید 
19 اســت که اکنون مقامات رگوالتوری بین المللــی روی آن 

تمرکز کرده اند.« 
آلدر که در یک کنفرانس آنالین  در روز پنجشنبه سخنرانی 
می کرد، گفت: »اگر به خطراتی که ما باید به آنها رسیدگی 
کنیم، نگاه کنید، آنهــا چندگانه هســتند و مجموعه ای از 
نگرانی هــا در مــورد رمزارزها به طــور بین المللی و در ســطح 

سازمانی وجود دارد.«
او امنیت سایبری، انعطاف پذیری عملیاتی و عدم شفافیت 

در طول ســقوط همه جانبه بازار رمزارزها،  کمتر ارزی بود 
که دچار سقوط شدید نشده باشد، اما در حالی که چنین 
ســقوطی بــرای بســیاری از رمزارزهــای تثبیت شــده بازار 

مانند بیت کوین و اتــر در این مقطع، دیگر شــبیه به یک 
عادت ساالنه شــده، برای برخی دیگر از ارزها این فاجعه 
به مراتب گســترده تر و مخرب تر بوده اســت. یکــی از این 

ارزها اســتیبل کوین تــرا به نــام UST  بــود. یو اس تی که به 
واسطه تعریف استیبل کوین ها باید نوسانی بسیار اندک 
در قیاس با قیمت ارز مبدأ، یعنی دالر داشــته باشــد، به 
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در دنیای رمــزارز را از خطرات کلیدی کــه رگوالتورها از آنها 
عقب مانده اند، ذکر کرد. تمرکز بر بازارهای کریپتو در این 
هفته دوباره تشدید شــده، زیرا نوسانات یکباره بیشتری 

اتفاق افتاده که مدت هاست ناظران را نگران کرده است.
سقوط ارز ترا در طول هفته گذشــته باعث شد که رئیس 
کمیته بانکی سنا در روز چهارشنبه از قانون گذاران ایاالت 
متحده بخواهــد تا مقررات مربــوط به رمزارزها را تشــدید 
کنند، در حالی که بیت کوین نیز در این هفته نزدیک به 20 
درصد سقوط کرده است.  آلدر در ادامه گفت که ایجاد یک 
کارگروه جهانی که سعی در همسوسازی قوانین رگوالتوری 
کریپتو داشــته باشــد، به وضوح مورد نیاز اســت و آن را به 

مجموعه های مختلفی که قبالً برای تأمین مالی تالش های 
زیست محیطی وجود داشت، تشبیه کرد. 

آلدر که مدیرعامل کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگ کنگ 
نیز هســت، گفت: »در حال حاضر چنین سازمانی برای 
نظارت جهانــی رمزارزهــای دیجیتال وجود نــدارد ،اما من 
فکر می کنم قرار گرفتن رمزارزها به عنوان دغدغه ای برابر با 
کووید و تغییرات آب وهوا در ذهن رگوالتورهای بین المللی 
بدون شک باعث خواهد شد تا سال دیگر چنین سازمانی 
احداث شود یا حداقل زمینه ســازی اولیه برای آن صورت 
گیرد. این موضوع در دســتور کار و در ذهن قانون گذاران و 

دولت ها قرار گرفته است.«

همراه رمزارز دیگر ترا با نام لونا با یک فروپاشی دراماتیک 
از یک دالر بــه نزدیک صفــر رســید. این اولین بار اســت 
که یکی از اســتیبل کوین های شناخته شــده دچار چنین 
سقوطی می شود، اما چرا شکست فجیع ترا،  زمینه ساز 

قدرتمندتر شدن رگوالتورهای آمریکایی است؟ 
و آیــا حاال یــک رمزارز ملــی تحت کنتــرل بانک 

مرکزی )CBDC( غیرقابل اجتناب است؟

 قدرتمند شدن بهانه های قدیمی
 از بدو انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهور 
آمریکا، اهداف دولت او برای رگوالسیون نسبتاً 
سرســختانه رمزارزها بر کسی پوشیده نبود. در 
ادبیات توجیهــی این دولت، عبارت »نوســان« 
همواره به چشــم می خورد. حاال چنین نوســان 
شدیدی، آن هم در خصوص یک استیبل کوین 

-که شــاید بزرگ تریــن نگرانی دولــت بایدن اســت- برگ 
برنــده ای اســت کــه شــاید دولــت بایــدن در خوابــش هم 
نمی توانست بهتر از آن را بخواهد. دو موضوعی که تمرکز 
رگوالتورها از همه حوزه های دیگر بر آن بیشتر بود، حاال در 

یک بسته برای آنها گردآوری و 
هدیه شده است. 

در ایــن بیــن، بخــش قابــل 
توجهی از مردمی نیز که در لونا 
یا یو اس تی ســرمایه داشــتند، 
حاال با ایــن بهانه هــای قدیمی 
رگوالتورهــا همذات پنــداری 
می کنند. بهانه هــای قدیمی از 

همیشه قدرتمندتر شده اند.

 جنت یلن؛ همیشــه 
حاضر در صحنه

طولی نکشــید که جنــت یلن، 
وزیــر خزانــه داری کــه به عنوان 
یکی از سرسخت ترین رهبران 
رگوالسیون شــناخته می شود 

هم برای توجیه قانون گذاری های آینده سخن گفت. او در 
این مورد گفت: »آنچه در طول هفته گذشته با رمزارزهای 
ترا تجربه کردیــم، به خوبی انعکاس دهنده ریســک های 

مربوط به کار با استیبل کوین هاست.« 
یلــن کــه بــرای شــهادت در خصــوص رمزارزهــا در برابــر 
کمیته خدمات مالی کنگــره آمریکا حاضر شــده بود، در 
این جلســه گفت: »ما دســت بــه ابداع یــک چهارچوب 
قانون گــذاری مؤثــر زده ایــم کــه در صــورت ادغــام بــا یــک 
رمــزارز ملــی تحــت بانــک مرکــزی، می توانــد جایگزیــن 
استیبل کوین های غیرمتمرکز شود و به عنوان یک عامل 
بازدارنده ریسک برای سرمایه گذاران کوچک عمل کند. 
رمــزارز ملــی همــواره یکــی از اصلی تریــن پروژه هــای یلن 

بوده است، اما آیا حقیقتاً ســقوط ترا می تواند رؤیای او را 
محقق کند؟

 تتر و سناتورهای مخالف
 دالیل خوبی وجود دارد کــه فکر کنیم دالر 
دیجیتال، از آنچه جنت یلــن فکر می کند، 
دورتــر اســت. هرچــه باشــد،  تــرا یو اس تی، 
پرچم دار اســتیبل کوین ها نبوده و نیســت. 
در طــول این مــدت تتر همــواره ثبــات خود 
را حفــظ کــرده و توانســته به عنــوان یــک 
نمونه قابل اتکا از یک استیبل کوین دالری 
عمــل کند. بــا وجــود وخیم بــودن وضعیت 
پــس از ســقوط تــرا، بــازار اســتیبل کوین ها 
کمــاکان برقــرار اســت. در ســنا نیز افــرادی 
هســتند که درک متفاوتی از وضعیت بازار 
اســتیبل کوین ها دارند. یکــی از ایــن افراد، ســناتور »پت 
تومی« از پنسیلوانیاســت که تاکنون دســت بــه تدوین و 
ارائه دو الیحه رگوالتوری در خصوص استیبل کوین ها زده 
است. تومی که به طور غالب هوادار رمزارزهاست، مشکل 
موجــود را این چنیــن شــرح 
می دهــد: »مشــکل تــرا قابــل 
القا بــه باقــی اســتیبل کوین ها 
نیست. ترا بر اساس الگوریتم 
خاصی کار می کند، در حالی که 
امثال تتر به طور واضح پشتوانه 
ارزی خود از استیبل کوین های 
نمایــش  بــه  را  ارائه شــده 
می گذارنــد. بایــد قانــون بــه 
ســمتی برود کــه اگــر رمــزارزی 
به ارز کشــوری متصل اســت، 
پشــتوانه آن مشــخص باشد. 
وضعیــت  در  قانون گــذاری 
جاری فعلی بیشــتر یــک قمار 

کورکورانه است.«

 آینده دالر دیجیتال؟
با وجود ایستادگی امثال تومی، عزم یلن که حاال همکاری 
برخــی در بخــش خصوصــی را هــم بــا خــود دارد، جــزم 
شــده اســت. »جاناتان دارمپــاالن«،  مدیرعامل شــرکت  
eCurrency که فناوری مورد نیــاز برای رمزارزهای ملی را 
ارائه می دهد، در این مورد گفت: »بدون شک تقاضا برای 
پول دیجیتــال فرای رمزارزها وجــود دارد. با ایــن وجود راه 

پیش رو پر از ناشناخته هاست.« 
خزانه آمریکا که حــوزه اختیاری یلن اســت، در بیانیه ای 
اعالم کرده که به زودی دست به تدوین یک گزارش فراگیر 
برای روشــن کردن آینده رمزارز ملی تحت پوشــش بانک 

مرکزی در آمریکا خواهد زد.

مالیات رمزارزی؛ به زودی در پرتغال

ماه عسل تمام شد!

ANALYSISتحلیل

با تنگ تر شــدن مســتمر حلقــه قانون گــذاری بر 
اکوسیســتم رمزارز اتحادیه اروپا، پرتغال همواره 
به عنوان یکــی از اســتثناهای ایــن اتحادیه عمل 
کرده و طی سال 2022 برای خود شهرتی به عنوان 
یکی از مقاصد مورد عالقه برای سرمایه گذاران و 
استارتاپ های رمزارزی کسب کرد، اما حاال که بازار 
و اکوسیستم رمزارزی در این کشور به رونق نسبی 
دســت پیــدا کــرده، بــه نظــر می آیــد دوره پرتغال 
به عنوان کشور مستثنای اتحادیه اروپا در زمینه 
رمزارزی رو به پایان است؛ اتفاقی که کام شرکت ها 
و سرمایه گذارانی را که با وعده معاف بودن مالیات 

به این کشور آمدند، به شدت تلخ کرده است. 
ســیزدهم ماه می بود کــه »فرناندو مدینــا«، وزیر 
اقتصاد پرتغال، در پارلمان این کشــور اعالم کرد 
دولت فعلی کشــور برای اعالم سیاست مالیاتی 
جدید برنامه دارد. تحت قوانین فعلی، دارایی های 
رمــزارزی کــه به عنــوان منبــع درآمدی محســوب 
نمی شــود، مشــمول مالیــات نیز نیســت. مدینا 
طی سخنرانی خود در پارلمان گفت: »کشورهای 
بسیاری هستند که در حال تغییر سیاست های 
خود مطابق با اوضاع همیشه در حال تغییر بازار 
رمزارزها هستند. طبیعتاً پرتغال نیز باید به دنبال 
شــکل دهی بــه ســاختار مالیاتی متناســب خود 
باشد. در حال حاضر، نمی خواهم با اعالم درصد 
و تاریخ، تعهد اضافــه ای برای دولــت ایجاد کنم. 
ولی بهینه ســازی و تغییر در سیاست های فعلی 

قطعی است.«
صحبت هــای مدینــا بســیاری را در ایــن کشــور، 
نگــران آینــده دارایی هــای رمــزارزی خــود کــرده 
اســت. با وجود تأکید مدینا بر عدم اعالم درصد 
و رقم خاص، پیش بینی می شــود درصد مالیات 
قریب الوقــوع احتمالی بــا درصدهــای اجرایی در 
خصوص ســاکنان و شــهروندان که به ترتیب 2۸ 
درصد و مابین 14.5 تا 4۸ درصد است، هماهنگ 
باشــد. در خصــوص شــرکت های رمــزارزی نیــز 
می تــوان مالیات شــرکتی 21 درصــدی را محتمل 

دانست. 
مدینــا می گویــد کــه رونــد اجــرای مالیــات دولت 
بــر اســاس مؤثــر بــودن و منصفانه بــودن اســت. 
او می گویــد: »بایــد در عین اصــالح برخــی موارد 

در خصــوص سیاســت های مالیاتــی،  احتمــال 
زیــاده روی و عــدم تخصــص خــود را نیــز در نظــر 
بگیریــم. پیاده ســازی یــک الیحــه مالیاتــی کــه 
تنها چنــد درصد زیــاده روی کرده می تواند ســود 
بســیاری از افــراد را بــه صفــر برســاند و در ادامــه 
نیز اکوسیســتم رمزارزی پرتغال را نابــود کند. در 
این راســتا کشــورهایی را که ســابقه قانون گذاری 
متعادلی در کارنامه شــان دارند، الگــوی خود قرار 

خواهیم داد.« 
با وجود مــوج منفــی واکنش ها به تغییــر رویکرد 
پرتغال،  از بیانات می توان برداشــت کرد که روند 
پیاده ســازی رگوالســیون مالیاتــی در این کشــور، 
ماننــد  رونــد افراطــی شــایع در بســیاری دیگــر از 

کشورهای اروپایی نخواهد بود. 
»پاتریک هانسن«، مشاور شرکت سرمایه گذاری 
پریســایت و از متخصصــان قانون گــذاری اروپــا 
در مورد تغییرات در سیاســت پرتغــال می گوید: 
»پرتغــال میزبــان قشــر خاصــی از افــراد اســت 
که بــرای معامله بــدون دغدغــه رمزارزهــا یک بار 
مهاجرت بین المللی کرده اند. این قشر به شدت 
توانایی مهاجــرت دوبــاره را دارد و در حال حاضر 
کنجکاو است تا تغییرات پیش رو را بررسی کرده 
تا ماندن در پرتغال برای اهداف رمزارزی را ارزیابی 
کند. البتــه می تــوان با توجــه به نگرش مشــهود 
در ســخنرانی مدینا نســبت به یک پیاده ســازی 

منطقی امیدوار بود.« 
هانســن می گوید که البته دولت پرتغــال چاره ای 
به جز پیاده ســازی چنین طرحی نداشــته است. 
اعالم بودجــه ملی پرتغــال در ســال 2022 بــر اثر 
یک بحران کوچک مالی به تأخیر افتاد. خود این 
بحران مالــی نیز به واســطه یک بحران سیاســی 
محقق شد. در اواخر سال 2021، انتخابات برنده 
روشــنی نداشــت و تا شــکل گیری دولت ائتالفی 
فعلی حدود دو ماه کشــور دولت فعال نداشــت. 
به نظر می رســد بخشــی از تالش دولت پرتغال، 
به کارگیری یک سیاست مالیات رمزارزی معقول 
اســت که هم در کوتاه مدت کمبــود به وجودآمده 
در بودجه ســاالنه 2022 را رفع کند و هم به عنوان 
یک منبع مالیاتی نو برای اقتصاد این کشور طی 

سال های پیش رو عمل کند.

یکی از سرسخت ترین 
رهبران رگوالسیون 

می گوید آنچه در 
طول هفته گذشته با 
رمزارزهای ترا تجربه 

کردیم، به خوبی 
انعکاس دهنده 
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آمار مربوط به اداره کار آمریکا باعث شد تا یک بار دیگر بیت کوین به زیر 20 هزار دالر سقوط کند و به تبع آن برخی از ارزهای دیجیتال دیگر نیز سقوط خود را آغاز کردند. باید بپذیریم که این 
بازار مالی نیز مانند هر بازار مالی دیگری از اعداد و ارقام و تصمیمات سیاست مداران تأثیر می پذیرد و با صعود و نزول مواجه می شود. 

در هر حال هفته گذشته، برای بازار رمزارزها هفته خوبی به حساب نمی آمد، همان طور که بسیاری از کسب و کارهای حوزه های مختلف هم کمربندهای خود را برای مواجهه با رکودی که قرار 
است به زودی از راه برسد، سفت بسته اند و سیاست های جدید صرفه جویانه در نظر گرفته اند؛ آنها هم هفته خوبی را پشت سر نگذاشته اند و در ادامه نیز امیدی به اینکه به این زودی ها آن 

هفته های خوب از راه برسد، ندارند. 

در شــرایط حال حاضر و با توجه به بی ثباتی اقتصاد جهان، به نظر می رســد فعالً چاره ای نداریم جز اینکه بیش از گذشــته در مورد ورود به این بازار مالی و خروج از آن احتیاط پیشــه کنیم و 
سرمایه ای را که در آینده نزدیک به آن نیاز داریم، در این بازار سرمایه گذاری نکنیم. 
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اثبات کارطالی دیجیتالارز0.91 ٪۶44.2۳7۳.۸1 میلیونBTCبیت کوین1

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری0.01 ٪4۳.771۶2.5۳ میلیونETHاتریوم2

-پول نقد دیجیتالاستیبل کوین8.61 ٪17.225.۸7 هزارUSDTتتر۳

-پول نقد دیجیتالاستیبل کوین1.7 ٪1414.۶ هزارUSDCیو اس دی کوین4

قابل سفارشی سازیپرداختارز0.4 ٪1.0۸11.7 میلیونXRPریپل5

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری4.37 ٪4.1۶۳.2 هزارADAکاردانو۶

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری1.46 ٪2.0۶۸.25 هزارSOLسوالنا7

قابل سفارشی سازیپرداختارز1.41 ٪۳۶5۶.07 ریالXLMاستالر۸

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری0.26 ٪24۸.2۳.7 هزارDOTپولکادات9

اثبات کارمیم کوینارز2 ٪55۶.۳4.99 هزارDOGEدوج کوین10

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری1.86 ٪2.0۶5.75 هزارAVAXآواالنچ11

-شبکه اوراکلپلتفرم نرم افزاری6 ٪27.077.1۳ هزارLINKچین لینک12

اثبات کارمیم کوینارز2 ٪4۳1.24۳.74 هزارSHIBشیبا اینو1۳

اثبات سهامشبکه الیه 2توکن کاربردی1.46 ٪4.۸۸2.7 میلیونMATICپلی گان14

---0.17 ٪۳.۸۸2.25 میلیونGALAگاال15

اثبات سهاماپلیکیشن های بین زنجیره ایپلتفرم نرم افزاری6.36 ٪11.1۸2.۳7 هزارATOMکازموس1۶

--توکن کاربردی5.78 ٪۳7.241.12 هزارMANAدیسنترالند17

--توکن کاربردی2.97 ٪1.۸10.۸5 میلیونLRCلوپرینگ1۸

اثبات سهامصدور استیبل کوینتوکن کاربردی1.21 ٪510.4۳ هزارLUNCلونا کالسیک19


