صفحه 2

کوین پالس

صفحه

معرفی کوین پالس
کویــن پــاس حاصــل گردایــهای از متخصصیــن حــوزه تکنولــوژی ،مالــی و
بوکارها بــرای
ســرمایهگذاری اســت کــه بــا هــدف کمــک بــه افــراد و کســ 
بهکارگیــری فناوریهــای نویــن ،همچــون بالکچیــن ،در فعالیتهــای خــود و
بهرهبــرداری از فرصتهــای کــم نظیــر موجــود در حوزههــای فناوریاطالعــات
فعالیــت میکنــد .دانــش فنــی ،تجربــه تجمعــی خبــرگان و مهارتهــای تخصصــی؛
قابلیتهــای کلیــدی کویــن پــاس هســتند کــه در خدمــات متنــوع ایــن گــروه
متجلی میشوند.
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برگزیده اخبار

توج ــه وی ــژه استراتژیس ــت بان ــک
 DBSبـــه متـــاورس و دنیـــای
گیمینـــگ !
در چنــد هفتــه اخیــر عالقــه بــه جهان
متــاورس و روی آوردن ســرمایهگذاران
از طیفهــای گســترده صنعــت بــه
ایــن مفهــوم و تغییــر نــام فیســبوک
بــه متــا ،نشــان داد کــه متــاورس
در آینــده نقــش درخشــانی خواهــد
داشــت.
داریــل هــو ،استراتژیســت ارشــد
ســرمایهگذاری بانــک  ،DBSدر
مصاحبــه بــا  CNBCاظهــار داشــت که
رهبــران صنعتــی کــه در حــال حاضــر
رونــد دیجیتالــی شــدن را پذیرفتهانــد
و در ایــن جنبــش شــرکت میکننــد ،از
مزایــای متــاورس بهرهمنــد خواهنــد
شــد.
او همچینیــن در ادامــه اعــام کــرد که
مــا همیــن االن هــم تــا حــدود زیادی
بــه ســمت دیجیتالــی شــدن زندگــی
حرکــت کردهایــم ،پــس قــدم بعــدی
و مــرز بعــدی جهــان متــاورس اســت.
وی همچنیــن معتقــد اســت کــه
حــوزه گیمینــگ از ایــن عرصــه بســیار
تأثیــر میپذیــرد و البتــه بــر آن بســیار
تأثیرگــذار اســت .بــه همیــن خاطــر
ســرمایهگذاران بایــد توجــه ویــژهای
بــه ایــن بخــش داشــته باشــند.

گوگل گفته است هکرها به حسابهای ابری برای استخراج رمزارز حمله کردهاند!

بـر اسـاس یـک گـزارش جدیـد 86 ،درصـد از بازیگـران مخـرب و هکرهـا ،از حسـابهای هـک شـده
 Google Cloudبـرای اسـتخراج رمزارزهـا اسـتفاده کردهانـد .تیـم امنیـت سـایبری گوگل اعلام کرد که
 50پلتفـرم  Google Cloudیـا  GCPهـک شـده کـه  86درصـد از آن برای اسـتخراج رمزارز بوده اسـت؛
معمـوال مقادیـر زیـادی از منابع محاسـباتی و فضای ذخیرهسـازی را مصـرف میکند .بقیهی
ایـن میـزان
ً
ج افـزار بود.
فعالیتهـای هـک شـامل کالهبردار یهـای فیشـینگ و بـا 

مایـک نووگراتـز معتقـد اسـت کـه جـروم
پـاول میتوانـد بـر سـرعت رشـد صنعـت رمـز
ارز تأثیـر منفـی بگـذارد

مایک نووگراتز از تصمیم رئیسجمهور بایدن برای
انتخاب دوباره جروم پاول به عنوان رئیس فدرال
رزرو راضی نیست .او به طور کل معتقد است که
پاول میتواند برای رشد بازار رمزارزها مضر باشد.
این هفته در مصاحبهای با  ،CNBCنووگراتز اشاره
کرد که از دیدگاه او جروم پاول در درک واقعیت
سیاسی و اقتصادی ایاالت متحده شکست خورده
است .وی همچنین اعالم کرد که با انتخاب دوباره
جروم پاول ،فعاالن بازار رمزارز دیدگاه نزولی نسبت
به بازار پیدا کردهاند.

راهانـدازی سیسـتم ردیابـی تراکنشهـای
ارزهـای دیجیتال توسـط بانک مرکزی چین

طبــق اطالعیــه اداره مبــارزه بــا پولشــویی بانــک

مرکــزی چیــن ،ایــن بانــک در نظــر دارد تــا بــا
اســتفاده از تکنولوژ یهــای نوظهــور ،همچــون
هــوش مصنوعــی ،بتوانــد تراکنشهــای

داراییهــای دیجیتــال ،از جملــه ارزهــای

دیجیتــال و توکنهــای غیرمثلــی ( ،)NFTsرا

بــرای اهــداف مبــارزه بــا تجــارت مــواد مخــدر،
قمــار و اخــاذی ردیابــی کنــد.

مدیـر عامـل بایننـس :مـن و وارن بافت ،اسـتراتژیهای سـرمایهگذاری مشـابهی داریم
امـا وارن در ایمـن نگـهداشـتن ارزهـا و حفاظت از آن مهـارت ندارد.

چانـگ پنـگ ژائو ،مدیرعامـل صرافی رمزارز بایننس ،در مصاحبهای گفـت او و وارن بافت ،مدیرعامل
شـرکت  ،Berkshire Hathawayاسـتراتژی سـرمایهگذاری یکسـانی دارند .مدیرعامـل بایننس افزود

کـه بافـت ممکـن اسـت دانش یـا مهارتهـای ضروری بـرای ایمن نگـه داشـتن رمزارزهـای خود را
ً
اخیـرا پـس از مطالعـه کتابی دربـاره وارن بافـت با عنـوان «وارن بافـت :درون
نداشـته باشـد .ژائـو
ذهـن پولسـاز برتـر» ،از مهارتهـای سـرمایهگذاری بافـت تمجیـد کـرده اسـت .ایـن کتـاب ،تحلیل

کاملـی از دانـش بافت ارائـه میدهد.
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برگزیده
شبکههای اجتماعی

خرید مجدد بیتکوین توسـط :MicroStrategy

بـه گفتـه  Michael Saylorدر توییتـر ،کمپانـی MicroStrategy
تعـداد  7002بیتکویـن دیگـر ،در میانگیـن قیمتـی  ،59187به سـبد
داراییهـای خـود افـزود .مجمـوع بیتکوینهـای ایـن مجموعه به
 121044بیتکویـن ،کـه در میانگیـن قیمتـی  29534دالر خریـداری
شـدهاند ،رسـیده اسـت.

نســـیم طالـــب ،نویســـنده کتـــاب قـــوی ســـیاه از ریـــزش
بیتکویـــــن خــــوشحال اســــت!

الرک ِدیویـس بـا اشـاره بـه سـقوط بیسـابقه لیـر ترکیـه
در برابـر دالر:

در توییتـی کوبنده ،نویسـندهی «قوی سـیاه» به کسـانی که هنـوز به ارز
دیجیتـال پیشـرو جهان به عنـوان یک مانـع در برابر تورم نـگاه میکنند
توصیـه کـرد ،از سـرمایهگذاری صـرف نظر کننـد و به جمـعآوری تمبر یا
تماشـای پرندگان بپردازند.

تاریخ پر از داستانهایی است دقیقاً مثل همین.
از دیـدن سـقوط وحشـتناک ارزهـای فیـات کـه پسانـداز،
کسـبوکار و زندگـی میلیونهـا نفـر را نابـود میکنـد ،متأسـفم.
منصـرف شـوید ،بیتکویـن بخریـد.

جک دورســـی نام شـــرکت خدمات مالـــی  Sqaure Incبه
 Block Incتغییرداد.

ژائـو ،مدیر عامل صرافی :Binance

توصیههـای سـرمایهگذاری افـراد دیگـر ،بـه ویـژه توصیههـای
عمومـی را دنبـال نکنید .آنها وضعیت خاص شـما را نمیدانند.
میزان تحمل ریسـک شـما بـا دیگران بسـیار متفاوت اسـت.

دو روز پـس از انتصـاب پـاراگ آگاروال ( )Parag Agarwalهندی االصل
بـه عنـوان مدیرعامـل جدیـد توییتـر ،جـک دورسـی ()Jack Dorsey
بنیانگـذار توییتـر بـه تمرکـز عمـده روی تحـوالت در حـوزه بالکچین و
فضـای رمـزارز اشـاره کرده اسـت.
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تحلیل تکنیکال بازار

تحلیل بیتکوین

بیتکویــن بــا شــروع اصــاح ،خــود را بــه ناحیــه مهــم  53000دالر رســاند و ایــن ناحیــه توانســت قیمــت را حمایــت کنــد .در تایــم

کوتاهمــدت بیتکویــن در تــاش بــرای گــذر از خــط رونــد نزولــی اســتو ،در صورتــی کــه بتوانــد از آن عبــور کنــد میتوانــد حداقــل
خــود را بــه ناحیــه  65000دالر برســاند و در صورتــی کــه نتوانــد از آن عبــور کنــد ،شــروع بــه رنــج نزولــی میکنــد .امــا در تایــم بــاال،

بیتکویــن در حــال تشــکیل الگــوی کاپ صعــودی اســت و بــرای تکمیــل ایــن الگــو نیــاز بــه مدتــی درجــا زدن در ایــن نواحــی

داریــم .در صورتــی کــه ایــن الگــو تکمیــل شــود و قیمــت بــاالی خــط گــردن تثبیــت شــود میتوانیــم تارگــت  160هــزار دالری را
بــرای بیتکویــن در بلندمــدت متصــور شــویم.

تحلیل دامیننس بیتکوین

دامیننــس در یــک رونــد نزولــی قــرار دارد و در حــال شکســتن کانالهــای گام حرکتــی خــود ،یکــی پــس از دیگــری ،اســت .بــا

ـاال بیتکویــن حرکــت بــا ممنتومــی انجــام ندهــد و آلتکوینهــا نســبت بــه بیتکویــن رشــد
ادام ـهدار بــودن ایــن ریــزش ،احتمـ ً
کننــد .قویتریــن ناحیــه بــرای برگردانــدن دامیننــس بیتکویــن ناحیــه  38.7الــی  39درصــد اســت .بــا ایــن حــال ،کــف هــر یــک
از کانالهــای گام حرکتــی دامیننــس ،پتانســیل برگردانــدن آن را دارنــد و در صورتــی کــه خــط رونــد نزولــی شکســته و بــاالی آن

تثبیــت شــود ،رونــد صعــودی دامیننــس بیتکویــن شــروع میشــود .بــا ایــن صعــود ،آلتکوینهــا نســبت بــه بیتکویــن گارد
ریزشــی میگیرنــد و اگــر بیتکویــن داخــل رونــد صعــودی قــرار بگیــرد بیــش از آلتکوینهــا رشــد خواهــد کــرد.
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تحلیل توتال 2

شــاخص توتــال  2نشــان دهنــدهی مارکــت کــپ کل بــازار ،بــه غیــر از بیتکویــن اســت .توتــال  2در میانـهی یــک کانــال صعــودی
قــرار دارد و بعــد از پولبــک بــه میدالیــن ،کانــال حرکــت صعــودی را شــروع کــرده اســت .در صــورت گــذر از مقاومــت  1.54تریلیــون

دالر ،میتوانیــم امیــدوار بــه صعــود تــا  1.75تریلیــون دالر در ســقف کانــال باشــیم .در صــورت وقــوع ،ایــن صعــود بیانگــر رشــد
مناســب آلتکوینهــا و افزایــش مارکــت کــپ کلــی آلتکوینهــا خواهــد بــود .اگــر توتــال  2بتوانــد در بلندمــدت بــاالی ســقف
کانــال تثبیــت دهــد ،راه بــرای ادامــه مســیر صعــودی بــاز خواهــد شــد.

تحلیل شاخص دالر

بــا آرام گرفتــن شــرایط کرونــا در ســطح جهــان و آمریــکا ،احتمــال شــروع سیاســتهای پولــی انقباضــی بــرای کاهــش تــورم در

آمریــکا قــوت گرفــت و همیــن انتظــار ضــد تورمــی ،موجــب حرکــت صعــودی در شــاخص دالر شــد .امــا بــا خبــر کشــف ســویه جدیــد
ویــروس کرونــا ،بــه اســم ُامیکــرون ،احتمــال افزایــش نــرخ بهــره در آمریــکا ،کاهــش یافــت .بــه احتمــال زیــاد تــا مشــخص شــدن
شــدت انتقــال و بیماریزایــی ایــن ســویه جدیــد ویــروس کرونــا ،شــاخص دالر تحــت فشــار قــرار بگیــرد و بــرای مدتــی رنــج نزولــی
بزنــد .در صــورت تصمیــم بــرای افزایــش نــرخ بهــره در آمریــکا و اعــام سیاسـتهای ضــد تورمــی ،احتمــال رشــد شــاخص دالر بــاال

میرود.

تحلیلگر :سینا جعفری
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تحلیل آنچین دیتا
()On chain

تحلیـل آنچیـن دیتـا ،تحلیـل جزئیـات و اتفاقاتـی اسـت کـه در
بالکچیـن ثبت شـده اسـت .این تحلیل شـامل بررسـی تراکنشها،
رفتـار فروشـندگان و خریـداران ،رفتـار ماینرهـا و هـر آنچـه کـه در
بالکچیـن ثبـت شـده اسـت ،میباشـد.

سطوح فعلی  SOPRسرمایهگذاران بلندمدت نشان میدهد که
فروشهای فعلی این سرمایهگذاران با سودهای اندک اتفاق میافتد.
میتوان اینگونه تفسیر کرد که بیتکوینهای خریداری شده توسط این
سرمایهگذاران در پیک قیمتی شش ماه پیش با رسیدن قیمت به همان
ن کار برای کاهش ریسک سرمایهگذاری
بازه در حال فروش است .ای 
توسط این افراد انجام میشود و لزوماً نمیتوان از آن برداشت منفی
داشت .البته یک نکته را باید در نظر گرفت که این افراد تصویر
یک اصالح  50درصدی را نداشتند و حاال که قیمتها به همان بازه
برگشتهاند ،این فروشها ممکن است از روی ترس باشد .همین افراد
در صورتی که از روند صعودی اطمینان حاصل کنند ،حتی در قیمتهای
باالتر ،دوباره خریدار خواهند شد.
شاخص  ،NVTSکه در فیلمهای آموزشی همین نسخه از کریپتو داشبورد
توضیح داده شده است ،در حال حاضر در پایینترین نقطه ممکن خود
قرار دارد .نتیجه اصلی این است که قیمتهای فعلی برای شرکتهای
سرمایهگذاری ،کمریسک است و انتظار رشد قیمتی را در بازه سه ماه
آینده خواهیم داشت .نکته قابل توجه این نمودار این است که حجم
تراکنشهای فعلی به خوبی نشان میدهد که عمق بازار بیشتر شده و
این افزایش حجم معامالت موجب جذابتر شدن قیمتهای فعلی شده
است .در صورتی که در سقف قیمتی قبلی شاهد باال رفتن این شاخص
بودیم و میتوانستیم حدس بزنیم که با یک اصالح روبرو خواهیم شد.
با اینحال قیمتهای فعلی جذاب است و یک اصالح  10درصدی هم
میتواند زمینه را برای رشد بیشتر فراهم کند.
بـا نگاهـی بـه شـاخص تعـداد بیتکوینهایـی کـه توسـط
سـرمایهگذاران بلندمـدت نگهـداری میشـود میبینیـم کـه در پیـک
قیمتـی قبلـی ،آنهـا حـدود  10.9میلیـون بیتکویـن داشـتهاند امـا
در حـال حاضـر کـه تقریبـاً در همـان نواحـی قیمتـی قـرار داریـم در
پیـک قیمتـی ،حـدود  13.5میلیـون بیتکویـن دارنـد و سـه میلیـون
بیتکویـن در اصلاح  50درصـدی به سـرمایهی خـود اضافـه کردهاند.
از طرفـی ،در یـک مـاه گذشـته فقـط  150هـزار بیتکویـن فروختهانـد
کـه نشـان میدهـد اعتقـاد دارنـد قیمتهـا صعـودی اسـت و هنـوز
زمـان فروش فرا نرسـیده اسـت .الزم به ذکر اسـت این سـرمایهگذاران
در رونـد صعـودی به صورت پیوسـته فروش خواهند داشـت و در روند
نزولـی نیـز بـه همیـن صـورت خریـد میکننـد.
چارلـز ادواردز ،بنیانگـذار شـرکت کاپریولـه اینوسـتمنتس ،با مشـاهده
فعالیتهـای اخیـر درونزنجیـرهای و بـا اسـتناد بـه معیـار MVRV
 ،z-scoreاز صعـود احتمالـی بیتکویـن خبـر داده اسـت .ایـن نمودار
شـامل دو ناحیـه قرمـز و آبی اسـت که میـزان حباب بودن یا ارزشـمند
بـودن شـبکه در ایـن نواحـی بـه وضـوح مشـاهده میشـود .امـا در
حـال حاضـر روند اصلاح این شـاخص و نزدیک شـدن آن بـه عدد ،2
نشـانگر برگشـت قیمتی اسـت .مشـاهده میشـود که در گذشته ،این
شـاخص بعـد از برخـورد بـه عدد  2شـروع به برگشـت کـرده و موجب
رشـد قیمـت بیتکویـن شـده اسـت کـه مـا هـم همیـن انتظـار را در
رونـد فعلـی داریم.
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واچ لیست
محیط غیرمتمرکز و قابل تعامل تسـهیل میکند .در صورت از دسـت
نرفتـن حمایـت  30سـنت میتـوان به رشـد قیمتـی ایـن ارز تا 85
سـنت و نزدیکیهـای یـک دالر امیـدوار بود.

.

)Paribus (PBX

.

)Gather (GTH

.

)Ideaology (IDEA

پاریبـاس یـک پروتـکل اسـتقراض و وامدهـی میانزنجیـرهای
بـرای توکنهـای غیرمثلـی ( ،)NFTموقعیتهـای نقدینگـی
و داراییهـای مصنوعـی اسـت ،کـه توسـط کاردانـو پشـتیبانی
میشـود .بـه نظـر میرسـد پاریباس در یـک ماه گذشـته اصالح
خوبـی داشـته و اگـر بتوانـد در ناحیـه  0.014الـی  0.017دالر
حمایـت شـود ،میتوانـد بـه سـمت سـقف خـودش یعنـی رقم
 0.042دالر و بیشـتر حرکـت کنـد ،کـه حداقـل سـود  100درصدی
را نصیـب سـرمایهگذار میکنـد .شکسـت سـقف کانـال مـوج D
میتوانـد تأییدیـهای بـرای رونـد صعـودی باشـد.

 Gatherپلتفرمـی اسـت کـه بـه ناشـران اجـازه میدهـد بـدون
تبلیغات کسـب درآمـد کنند و به کسـبوکارها و توسـعهدهندگان
امـکان دسترسـی بـه قـدرت پـردازش ارزان و قابـل اعتمـاد را ارائه
میدهـد .ایـن رمـزارز بـا شکسـت خـط رونـد نزولـی و درجـا زدن
در ناحیـه  20سـنت ،در حمایـت مناسـبی قـرار دارد و میتوانـد در
میانمـدت به سـمت سـقف کانـال ،یعنی  60سـنت ،حرکـت کند.
 0.41دالر یکـی از مقاوتهای پیش رو در مسـیر صعودی آن اسـت.

.

)PolkaCity (POLC

بـا توجـه به ترند شـدن و رشـدهای عجیـب و غریـب پروژههای
متـاورس و بـازی ،بـه نظر میرسـد هنوز هـم برخـی از پروژههای
این حوزه برای رشـد و صعود جا داشـته باشـند .پولکاسـیتی یک
کاملا مبتنـی بر قرارداد اسـت که دنـــیای NFT
پـروژه متـاورس
ً
 Defiو بـازی را بـا هـم ترکیـب میکند .ایـن پـروژه را میتوان به
عنـوان  GTAارز دیجیتـال در نظـر گرفـت کـه شـهروندان با خرید
و فـروش داراییهـای خـود کسـب درآمـد میکننـد .بـا اسـتناد
بـه منابـع خبـری ایـن پـروژه ،تـا انتهـای مـاه دسـامبر نسـخهی
دمـوی آن منتشـر خواهـد شـد .نمودار روزانه پولکاسـیتی نشـان
میدهـد در صـورت از دسـت نرفتن حمایت  1.44دالر و شکسـت
خـط رونـد نزولـی قرمـز رنـگ ،میتواند رشـد خوبی را تـا نواحی
 3.5الـی  4.2دالر تجربـه کند.

.

)Unslashed Finance (USF

 Unslashed Financeیکـی از پروژههـای بیمـهای در فضـای
 DeFiاسـت کـه امنیـت و راحتـی را بـرای مؤسسـات ،کاربـران
 DeFiو توسـعهدهندگان ،بـا محافظـت از داراییهایشـان فراهم
میکنـد .ایـن ارز بـه تازگـی در یک جهـش قیمتی از رونـد نزولی
خـود خـارج شـده و بـرای مدتـی رنـج زد .هـم اکنـون بـه نظـر
میرسـد اصلاح مـوج  Bبه پایان رسـیده باشـد و قیمـت بتواند
بـا تثبیـت قیمـت فراتـر از سـقف مـوج  ،Aیعنـی  1.16دالر ،بـه
سـمت مقاومـت بعـدی خـود ،یعنـی  2.8دالر ،حرکـت کنـد.

تحلیلگر :احمد حسنی

 Ideaologyیـک پلتفـرم  IDOچنـد زنجیـرهای بر روی اتریـومBSC ،
و  Polygonاسـت کـه بـه عنـوان یـک  DEXبـدون مجـوز ،بـرای
واقعیسـازی اسـتخرها و حراجهـای توکن زنجیـرهای عمل میکند.
بنابرایـن جمعآوری سـرمایهی پروژههای ارزهـای دیجیتال را در یک
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کوین پالس

معرفی اتریوم 2.0
در شـمارهی قبلـی بـه بررسـی اتریـوم  2.0پرداختیـم و از
تفـاوت اتریـوم  2.0و اتریـوم  1.0صحبـت کردیـم .در ایـن
شـماره بیشـتر به جنبههـای کاربـردی آن خواهیـم پرداخت
و خواهیـم دیـد کـه اتریـوم  2.0چگونـه میتواند بـر قیمت
اتریـوم تأثیر بگـذارد.

چرا آپدیت اتریوم  2.0مطرح شد؟

از زمـان عرضـهی اتریـوم ،توسـعهی فناور یهـای جدیـد در
قالـب برنامههای غیرمتمرکز ( )DAppبسـیار گسـترش یافته
و بخـش قابلتوجهـی از بزرگتریـن نوآور یهـای حـوزهی
امـور مالـی غیرمتمرکـز (دیفـای) روی اتریوم اجرا میشـوند.
امـا متأسـفانه ،مشـکالت مقیاسپذیـری ظهـور کردنـد .بـا
افزایـش تعـداد تراکنشها بر روی شـبکهی اتریـوم ،هزینهی
انجـام ایـن تراکنشها ،که بـه صورت کارمـزد  Gasپرداخت
میشـود ،بیشـتر و بـه طبـع آن شـلوغی و تـوان عملیاتـی
کمتـر در شـبکه ایجـاد شـد .از سـویی دیگـر ،بـا توجـه بـه
هـدف اتریـوم بـرای تبدیل شـدن به پلتفرم پیشـگام نسـل
بعـدی اینترنـت ،الزم اسـت اقتصـاد آن نیـز بـا ایـن هـدف
همسـو باشـد ،چـرا کـه در غیر ایـن صـورت ،اسـتفاده از آن
غیرممکـن خواهـد بود.
بـا توجـه بـه دالیل مطـرح شـده ،اتریـوم  2.0ظهور کـرد تا
ایـن مشـکالت را برطـرف کنـد .آپدیتهـای ایـن شـبکهی
جدیـد قـرار اسـت در درجـه اول بـه مشـکل مقیاسپذیـری
بپـردازد .ایـن بهبودهـا ،تضـادی در برابـر نسـخهی فعلـی
اتریـوم ایجـاد خواهند کـرد که همگی آنها در یک نقشـهی
راه برنامهریـزیشـده مشـخص اسـت.

تریـد مبالـغ انـدک را غیرممکن میسـازد.
کارمزدهـای انجـام تراکنـش بـه دلیل کنتـرل ماینرها ،باال هسـتند؛ اما با
وجـود گواه بر سـهام ،این مشـکل دیگـر وجود نخواهد داشـت.

سرمایهگذاری و استیک اتریوم 2.0

بالکچیـن اتریـوم  2.0از اثبـات سـهم اسـتفاده میکنـد ،ایـن فرصـت
بـه دارنـدگان اتـر  2.0ایـن امـکان را میدهـد کـه بـا سـرمایهگذاری یـا
اصطالحـاً اسـتیک رمزارزهـای خود در گـره تأییدکننده ،بـه تأیید بالکها
در شـبکه بپردازند .شـبکه در قبال ایـن کار ،به دارندگان پـاداش میدهد.

مقیاسپذیـری اتریـوم  2.0چگونـه از اتریـوم 1.0
بهتـر خواهـد بـود؟

یکـی از اهـداف اصلی ارتقای اتریـوم افزایش مقیاسپذیری،
بـه معنـای بهبـود ترافیـک و تعـداد تراکنشهـای پـردازش
شـده ،است.
اتریـوم  1.0تنهـا میتوانـد از  ۳۰تراکنش در ثانیه پشـتیبانی
کنـد کـه این امـر موجب تأخیـر و ازدحـام میشـود .اتریوم
 2.0نویـد  ۱۰۰هـزار تراکنش در ثانیه میدهد .این پیشـرفت
از طریـق بهکارگیـری شـاردچین ( )Shard Chainبـ ه دسـت
میآیـد.

امنیت اتریوم  2.0چگونه بهتر خواهد بود؟

اغلـب شـبکههای گـواه بر سـهام ،دارای مجموعـهی کوچکی
از تأییدکننـدگان هسـتند کـه ایـن امـر باعث بیشـتر متمرکز
شـدن و کاهـش امنیـت میشـود .اتریـوم  2.0بـه حداقـل
 ۱۶,۳۸۴تأییدکننـده نیـاز دارد؛ ایـن کار باعـث هر چه بیشـتر
غیرمتمرکـز و امن شـدن شـبکه میشـود.

اتریـوم  2.0چـه تأثیـری بـر کاربـران دیفـای خواهـد
گذاشـت؟

اتریوم اکوسیسـتم مالی غیرمتمرکز عظیمی دارد؛ اما قسـمت
عمال
عمـدهی آن بـه دلیـل ازدحام و سـرعت بسـیار پاییـن،
ً
بالاسـتفاده اسـت .ایـن ازدحـام میتوانـد موجـب ایجـاد
هزینههای تراکنشـی ،بیشـتر از مقـدار انتقالی توسـط کاربر،
شود.
در وضعیـت فعلـی اتریوم ،تنها کسـانی که سـرمایهی زیادی
دارنـد میتواننـد از اکوسیسـتم مالـی آن اسـتفاده کننـد.
هزینـهی مبادلـهی رمزارزهـا روی یونی سـوآپ (،)Uniswap
صرافـی غیرمتمرکـز و فراهمکننـدهی نقدینگی روی شـبکهی
اتریـوم ،تـا  ۱۵۰دالر رسـیده اسـت .ایـن امـر انتقـال پول یا

اسـتیکینگ در اتریـوم  2.0بـا شـروع فاز صفر این بهروزرسـانی ،شـروع
میشـود .اولیـن قـدم بـرای اسـتیک در اتریـوم  ،2.0ارسـال مقـداری
رمـزارز اتـر در قـرارداد هوشـمند اتریوم  2.0اسـت .این فراینـد یکطرفه
اسـت و دیگـر نمیتوانیـد تـا زمـان نهایـی شـدن فـاز  ۱٫۵بهروزرسـانی،
رمـزارز خـود را بـاز پـس بگیریـد .از طریـق وب سـایت رسـمی اتریـوم
میتوانیـد بـه قرارداد هوشـمند ذکر شـده دسترسـی پیدا کنید .کسـانی
کـه میخواهنـد بـه عنـوان تأییدکننده در شـبکهی جدید انتخاب شـوند
بایـد  ۳۲اتـر در قـرارداد قفـل کننـد؛ البتـه قفـل کـردن مقادیـر کمتـر به
امیـد کسـب سـود نیـز امکانپذیـر اسـت .مقدار سـود کسـبشـده از
اسـتیک در اتریـوم  2.0بـا عنـوان  ،APYذکـر شـده اسـت .ایـن بهـرهی
سـالیانه در ابتـدا  ۲۰درصـد یـا بیشـتر بـود و بـه مـرور زمـان ،پـس از
ل شـده ،بـهتدریج
رسـیدن بـه هـدف مالی خود و حداقل سـرمایهی قف 
کاهـش یافت.
بایـد توجـه کنیـد کـه بعضـی از صرافیهـا ماننـد بایننـس نیـز امـکان
اسـتیک در اتریـوم  2.0را بـه شـما میدهنـد .در ایـن روش شـما بـه
صرافـی بـه عنـوان نماینـدهی خـود اعتمـاد میکنیـد و در ازای مبلـغ
اسـتیک شـده ،سـود دریافـت میکنیـد.

پاداش استیک اتریوم 2.0

بسـته بـه اینکـه چـه مقـدار نـود در شـبکه فعالیت دارنـد ،میزان سـود
اسـتیکینگ بیـن  ۲تـا  ۱۸درصـد سـاالنه متغیـر اسـت .هرچـه تعـداد
بیشـتری اتریـوم اسـتیک شـود (در کل شـبکه ،نـه توسـط شـما) ،سـود
اسـتیکینگ کمتـر و هرچـه تعـداد کمتـری اتریـوم اسـتیک شـود ،سـود
اسـتیکینگ افزایـش خواهـد یافـت.
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اگـر دارایی شـما کمتر از  ۳۲اتر اسـت ،شـما به
عنـوان یک نـود نمیتوانید فعالیـت کنید .اما،
میتوانید در اسـتخرهای اسـتیکینگ مشارکت
کنیـد .در ایـن صـورت نیـازی به آنالیـن بودن
 ۲۴سـاعته نخواهیـد داشـت .در حـال حاضـر
Staking Poolهـای تأییـد شـدهای وجـود
دارنـد کـه میتوانیـد دارایـی خـود را در اختیار
آنهـا قـرار دهید و پـاداش دریافـت کنید.

یکی دیگر از مواردی که میتواند باعث جریمه شود ،انتشار اطالعات متناقض و
مغایر در بالکچین است .این مورد مجازات بسیار سنگینتری دارد .اعتبارسنج
عالوه بر اینکه از شبکه اخراج میشود ،مقداری از سپرده خود را نیز از دست
خواهد داد .این مقدار متغیر است و میتواند حداقل یک اتر و حداکثر کل مبلغ
سپردهگذاری شده باشد .اعتبارسنجان به راحتی میتوانند از عواملی که باعث این
معموال فقط زمانی رخ میدهد
جریمه سنگین میشود ،پرهیز کنند .این مجازات
ً
که یک اعتبارسنج بهصورت عامدانه و از روی بدخواهی ،قصد ایجاد اختالل در کار
شبکه را داشته باشد.

تأثیر اتریوم  2.0بر قیمت اتریوم

بـرای بسـیاری از افـراد ،انتشـار اتریـوم  2.0دقیقاً همان چیزی اسـت کـه ارزهای
دیجیتـال نیـاز دارند .جمی انسـون ،مؤسـس  Nifty Orchardو سـازماندهندهی
هاردفـورک لنـدن ،در مصاحبـهای بـا دیکریپـت در مـورد مقیاسپذیری شـبکه و
اهمیـت آن صحبـت میکنـد .مقیاسپذیـری بیشـتر به معنی اسـتفادهی بیشـتر
اسـت و ایـن خـود باعـث تقاضـای بیشـتر میشـود .ایـن امـر موجـب افزایش
قیمـت اتـر بـه قلههـای جدید خواهد شـد.
انسون میگوید:
“بـا انتشـار اتریـوم  ،2.0بیـش از  ۱۰۰هزار تراکنـش در ثانیه پردازش خواهد شـد؛
کاملا جدید بـرای میلیونها نفر اسـت».
ایـن بـه معنی تجربـهای
ً
مـت کاتلـر ،مدیرعامـل  ،Blocknativeدر مـورد اتریوم  2.0خوشبین اسـت؛ زیرا
انتظـار دارد انتشـار آن باعـث کاهـش هزینههـای  Gasشـبکه و پاییـن آمـدن
کارمزدهـا شـود .او میگویـد« :مشـتریان مـا کاهـش کارمزدهـا و افزایـش توان
عملیاتـی شـبکه را هماننـد فرصتـی رو بـه جلـو میبینند».

سـپردهگذاری و اعتبارسـنجی در اتریـوم
 2.0چـه ریسـکهایی بـه همـراه دارد؟

مزیت اعتبارسنجی در شبکهی اتریوم ،دریافت
پاداش است .اما این مشارکت ،معایب و
ریسکهایی را نیز به همراه دارد .ممکن است
اترهایی را که در شبکه سپردهگذاری کردهاید از
دست بدهید .البته با کمی دقت ،میتوانید از
این اتفاقات جلوگیری کنید.
یکی از مواردی که میتواند باعث از دست
رفتن سرمایهی اعتبارسنجها شود ،آفالین بودن
در زمانی است که توسط شبکه برای تأیید
بالکها انتخاب شده است .این اتفاق ،مجازات
سبکی به همراه دارد؛ این جریمه تقریباً معادل
با پاداشی است که قرار بود اعتبارسنج برای
تأیید بالک دریافت کند .اگر مدت زمان آفالین
بودن ،حداکثر به اندازه  ۵۰درصد از زمان مورد
نظر باشد ،اعتبارسنج جریمه نخواهد شد.

نتیجهگیری

در ایـن شـماره بـه بررسـی نحـوه اسـتفاده از اتریـوم  2.0پرداختیـم و دیدیـم که
چگونـه میتـوان از آن درآمـد داشـت .حـال سـؤالی کـه در اینجـا پیـش میآید
ایـن اسـت کـه آیـا بـرای تبدیـل اتـر  1.0بـه اتـر  2.0نیـاز بـه کار خاصی اسـت؟
در جـواب بایـد گفـت خیـر؛ اترهای شـما پـس از اتمـام بهروزرسـانی بـهصورت
خـودکار تبدیـل خواهنـد شـد و در شـبکهی جدیـد قابل اسـتفاده خواهنـد بود.
شـاید جذابتریـن و هیجانانگیزتریـن اتفـاق دنیـای ارزهـای دیجیتـال همیـن
اتریـوم  2.0باشـد کـه هـر فـردی بـا تمرکـز روی آن میتوانـد دنیـای عظیمـی
از خالقیـت را تصـور کنـد و ایـن دنیـای بـزرگ همـان چیـزیاسـت کـه ارزهای
دیجیتـال و بالکچیـن را از هـر بـازار دیگـری متمایـز میکنـد.
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معرفی حوزه گیمفای
()GameFi

صنعـت بـازی در چند وقت اخیر رشـد گسـتردهای
داشـته اسـت و اکنـون وقتـی از بـازی حـرف
میزنیـم ،در واقـع پـای پـول زیـادی بـه میـان
میآیـد .ایـن موضـوع توسـعهدهندگان زیـادی را
بـه ایـن فضـا جـذب کـرده اسـت.

ی کریپتویی چیست؟
باز 

در حـال حاضـر کسـب درآمـد بـرای گیمرهـا از
طریـق بازی ،واقعیتی اثباتشـده اسـت؛ اما برای
ی جدی
کسـانی کـه وقت زیـادی بـرای انجام بـاز 
ندارنـد یـا بـهطـور حرفـهای به ایـن کار مشـغول
نیسـتند ،باز یهـای کریپتویـی میتواننـد فرصتـی
واقعی برای کسـب درآمد و افزایش سـود باشـند.
باز یهـای کریپتویـی (باز یهـای مبتنـی بـر
بالکچیـن) همـان باز یهـای ویدیویـی هسـتند؛
بـا ایـن تفـاوت کـه در جریـان بـازی ،از مرحلـهی
ورود (در برخـی از باز یهـا) تا گرفتـن پاداش برای
بـردن نبردهـا یـا خریـد و فـروش و مبادلـهی این
پاداشهـا ،بـرای رفتن به مراحل بعـدی ،از ارزهای
دیجیتـال اسـتفاده میشـود .باز یهـای کریپتویی
سـبکهای مختلفـی ماننـد اسـتراتژی ،اکشـن،
اولشـخص یـا حتـی کارتـی دارنـد و بازیکنـان در
ایـن باز یها بهصـورت تکی یـا گروهـی میتوانند
درآمـدی در قالـب ارزهـای دیجیتـال بـه دسـت
آورند.
باز یهـای کریپتویـی بـه مـرور زمـان بهتـر و بهتـر
میشـوند و بـا توجـه بـه پتانسـیل زیـاد ایـن
صنعـت ،آینـده بـرای ایـن باز یها بسـیار روشـن
بـه نظـر میرسـد .در ایـن مقالـه میخواهیـم
بـه ایـن صنعـت ،ترکیـب آن بـا حـوزه دیفـای و
روشهـای درآمدزایـی از ایـن حـوزه بپردازیم وبه
شـما خواهیم گفـت در آیندهای نزدیـک منتظر چه
جذابیتهایـی از ایـن حـوزه باشـید.

صـورت رمـزارز اهـدا خواهـد شـد و کاربـران میتوانند ایـن ارزهـای دیجیتـال را معامله
ن بـه  ،NFTدر بازارهای
کننـد .همچنیـن آنهـا میتوانند با خلـق اثری از خـود و تبدیل آ 
ثانویـه اقـدام بـه فـروش آن کننـد و از ایـن طریـق در کنـار سـرگرمی ،کسـب درآمـد هم
داشـته باشـند .شـعار معـروف ایـن صنعـت  ،Play to Earnبه معنـی بازی کـن و درآمد
کسـب کن اسـت کـه به وضـوح خصوصیـت بارز ایـن گـروه را توصیـف میکند.
باز یهـای  Play to Earnمخصوصـاً در کشـورهایی کـه درآمـد مـردم آنهـا کـم اسـت،
بسـیار محبـوب شـده اسـت .برخـی از مـردم این کشـورها بـرای درآمـد بیشـتر و جبران
هزینههـای زندگـی خـود ،بـه ایـن باز یهـا روی آوردهانـد.
شـرکتهای بـازی متمرکـز ،دارای قـدرت دسـتکاری باز یها و تغییر سیاسـتها هسـتند.
آنهـا ممکـن اسـت تصمیـم بـه غیـر قابـل معاملـه بـودن تعـدادی از داراییهـا بگیرند.
امـا از طـرف دیگـر ،باز یهـای مبتنی بـر فنـاوری بالکچین ،نوعی بـازار غیرمتمرکـز ایجاد
میکننـد کـه ایـن امر موجب عـدم نیاز به اعتمـاد در بیـن باز یکنندگان میشـود و نوعی
مقاومـت در برابـر دسـتکاری را نیـز ایجـاد میکنـد .همـهی باز یکننـدگان میتواننـد
آزادانـه بـه خریـد و فـروش و معاملـهی داراییهـای خـود بـه صـورت همتـا بـه همتـا
بپردازنـد و حتـی در صـورت از بیـن رفتن تیم سـازنده ،تـا زمانی که بسـتر بالکچینی آن
وجـود دارد ،ادامـه فعالیـت و بـازی امکانپذیر اسـت.

گیمفای صنعتی نوظهور

گیمفـای اصطلاح جدیدی اسـت کـه وارد صنعت
کریپتوکارنسـی شده اسـت .گیمفای در واقع پیوند
دیفـای NFT ،و باز یهـای بـر بسـتر بالکچیـن
اسـت کـه به وسـیلهی مشـوقهای مالی ،افـراد را
تشـویق بـه حضـور و بـازی در آن میکنند.
در ایـن صنعـت با بازی و کسـب امتیـاز ،جایزه به
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در بعضـی از ایـن باز یهـا ،شـرط ورود بـه بـازی تهیـه چنـد ابـزار
ابتدایـی اسـت که بـا صرف هزینـه همراه خواهـد بود .هـدف از این
کار تأمیـن مالـی بـرای پیشبـرد و گسـترش بیشـتر بـازی ،توسـط
تیـم سـازنده و برنامهنویسـان آن اسـت .امـا در عین حـال باز یهای
دیگـری نیـز وجـود دارد کـه بـه منظـور رقابـت بیشـتر ،ابزارهـای
ابتدایـی و هزینههـای اولیـه را حـذف کردهانـد.

تاریخچه GameFi

اهمیـت وجـود  NFTدر باز یهـای آنالیـن ،بـه بـازی CryptoKitties
برمیگـردد .المانهـای قابـل جمـعآوری ،موفقیـت خود را بـه اثبات
رسـاندهاند؛  CryptoKittiesدر زمـان اوج خـود ،روزانـه  ۱۴۹۱۴بازیکن
داشـت .البتـه موفقیـت این توکنهای غیرمثلی ،باعث شـلوغ شـدن
شـبکه اتریـوم و در نتیجـه ،افزایـش کارمـزد تراکنشهـا شـد .ایـن
مشـکل فنی شـبکه اتریوم موجب شـد کـه فاصلهی بیـن پلتفرمهای
بـازی و ایـن شـبکه زیـاد شـود و نیـاز بـه پروتکلهـا و شـبکههای
مقیاسپذیرتر ،بیشـتر احسـاس شـود .به مرور تقاضا بـرای باز یهای
 Play to Earnافزایـش یافـت و شـبکه اتریـوم قـادر به پـردازش این
حجـم از تقاضـا نبـود .از سـویدیگر افزایش پلتفرمهای دیفـای نیز از
سـال  ۲۰۲۰موجـب رشـد باز یهـای  GameFiشـدند و روز بـه روز به
تعـداد ایـن باز یهـا افـزوده شـد که ایـن موضـوع منجر بـه ترکیب
ایـن حـوزه بـا  NFTهـا شـد و بعـد از حل شـدن این مشـکل ،حوزه
باز یها بار دیگر قدرت گرفت و توانسـت رشـد خوبی داشـته باشـد.

معرفی بازیهای محبوب Play to Earn

امـروزه باز یهـای  GameFiزیـادی وجـود دارنـد و بیشـتر آنهـا
بـر روی شـبکههای اتریـوم و  BSCهسـتند .برخـی از آنهـا تجربـه
باز یهـای کامپیوتـری سـنتی را ارائـه میدهنـد و برخـی دیگـر نیـز
بیشـتر بـر روی جمـعآوری NFTهـا تمرکـز کردهانـد .در ادامـه بـه
معرفـی محبوبتریـن باز یهـای بالکچینـی میپردازیـم.

Axie Infinity

 Axie Infinityاز مدلـی شـبیه بـه بـازی پوکمـون ( ،)Pokemonبـا
شـخصیتهای قابل جمـعآوری ،اسـتفاده میکنـد Axie Infinity .بر
روی شـبکهی اتریـوم قـرار دارد و گیمرها با به دسـت آوردن و فروش
توکنهـای ( Smooth Love Potion (SLPو  ،AXSبـه کسـب درآمـد
میپردازنـد .هـر دوی ایـن توکنهـا در صرافیهایـی ماننـد بایننـس
قابل خریـد و فروش هسـتند.
 Axie Infinityیکـی از محبوبتریـن باز یهـای  Play to Earnاسـت.
ایـن بـازی بـرای شـروع ،نیازمنـد سـرمایهگذاری اولیـه اسـت ،یعنی
شـما بایـد  ۳اکسـی ( )Axieیـا هیـوال بخرید یـا از یـک بازیکن دیگر
“بورسـیه” دریافـت کنید.
زمانـی کـه شـما تیـم اولیـهی خـود را خریـداری کردیـد و شـروع به
تکمیـل وظایـف و چالشهـا کردیـد ،توکـن  SLPدریافـت میکنیـد،
کـه میتوانیـد آنهـا را بفروشـید یـا از آنها بـرای خرید اکسـیهای
جدیـد اسـتفاده کنید.
ایـن بـازی در فیلیپیـن بسـیار محبـوب اسـت و گیمرهـای زیـادی از

ایـن کشـور ایـن بـازی را انجام میدهنـد و در ماه ،بین  ۲۰۰تـا  ۱۰۰۰دالر
و برخـی نیـز حتـی بیشـتر کسـب درآمـد میکننـد! البته بخشـی از این
افزایـش درآمـد ،به قیمـت  SLPنیز بسـتگی دارد.

Sorare

 Sorareیـک بـازی فوتبـال فانتـزی اسـت کـه بازیکنـان دنیـای واقعی
فوتبـال را بـه صـورت کارتهـای قابـل جمـعآوری و قابل مبادلـه ایجاد
کرده اسـت.
شـما در ایـن بـازی باید یک تیم  ۵نفـره با اسـتفاده از کارتهای مجانی
یـا خریـداری شـده بسـازید و امتیـاز خود را با پیـروزی در هر بـازی و یا
رویدادهایـی که تکمیـل میکنیـد ،افزایش دهید.

Gods Unchained

 Gods Unchainedیـک بـازی کارتـی بـر روی شـبکه اتریـوم اسـت.
گیمرهـا بایـد بـا قدرتها و امکاناتی کـه در اختیار دارنـد ،دیگر بازیکنان
را شکسـت دهند.
زمانـی کـه شـما برنـده شـدید ،آیتمهـای داخـل بـازی را بـه دسـت
میآوریـد کـه میتوانیـد آنهـا را بفروشـید و یـا در بـازی اسـتفاده
کنیـد .اگـر در باز یهـای رتبهبنـدی شـده پیـروز شـوید Flux ،به دسـت
میآوریـد کـه میتوانیـد بـا آن ،کارتهـای  NFTقدرتمنـدی بسـازید.

Alien Worlds

گیمرهـا در بـازی  Alien Worldsبـه جهـان بیگانـگان سـیارات مختلـف
وارد میشـوند؛ جایـی کـه بایـد بـرای بـه دسـت آوردن منابـع کمیـاب
و اسـتخراج رمـزارز بومـی ایـن بـازی ،یعنـی تریلیـوم ( ،)TLMبجنگند.
بازیکنـان بـا یکدیگر نیـز میجنگند ،بـه مأموریتهای مختلـف میروند
و بـا اجـاره دادن زمینهـای خـود بـه دیگـران ،درآمد اضافی به دسـت
میآورنـد.
ایـن اولیـن باز یای اسـت کـه بیـش از  ۲.۵میلیون بازیکـن دارد و دلیل
آن هـم این اسـت کـه این یک بـازی  Free to Playاسـت.

با این بازیها چقدر میتوانیم درآمد کسب کنیم؟

میـزان درآمـد شـما بسـتگی به نوع بـاز یای کـه در آن شـرکت میکنید
دارد .در برخـی باز یهـا بـا خریـد آیتمها و آپگریـد کـردن کاراکترها ،در
برخـی دیگـر بـا جمـعآوری آیتمهـا و فـروش آنهـا و در برخـی نیـز با
جنگیـدن میتوانیـد درآمـد کسـب کـرده یـا آن را افزایـش دهید.

چرا در گیمفای سرمایهگذاری کنیم؟

در سـالی کـه گذشـت سـرمایهی قابـل توجهـی وارد صنعـت گیمفـای
شـد و هـر روزه عالقهمنـدان آن در حـال افزایـش اسـت؛ بـه طـوری که
در بعضـی از کشـورهای در حـال توسـعه افراد شـغل اصلی خـود را رها
کـرده و بـه کسـب درآمـد از ایـن طریـق روی آوردهانـد .توکنهـای این
حـوزه ماننـد ،Axie Infinityدر طـی یـک سـال اخیر رشـد قابـل توجهی
داشـتهاند و بـا توجـه بـه فراگیـری بیشـتر آنها شـاید بهتر اسـت برای
سـرمایهگذاری نیـم نگاهـی نیـز بـه این حیطه داشـته باشـیم.
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معرفی پروژه ()ALICE
My Neighbor Alice

همسـایه مـن آلیـس یـا  ،ALICEیـک بـازی ساختوسـاز
چنـد نفـره اسـت که بـه نظـر میرسـد نـه تنهـا گیمرهای
بازیهـای بالکچینـی ،بلکـه عمـوم گیمرهـا را از طریـق
داسـتان سـرگرمکننده و ویژگیهـای بصـری مبتنـی بـر
بالکچیـن ،مجـذوب خـود کنـد.
ایـن بـازی حـول دنیـای “آلیـس” دختـری کـه شـخصیت
اصلی داسـتان اسـت ،متمرکز شـده و مجموعـهای از جزایر
را در خـود جـای داده اسـت کـه هـر کسـی میتوانـد بـا
اسـتفاده از خالقیتهـای خـود ،زمینهایـی را در آنهـا
خریـداری کند و توسـعه دهـد .این بازی از لحـاظ طراحی
عجیـب و غریـب ماننـد بـازی  Animal Crossingاسـت،
امـا علاوه بـر آن دارای عنصـر قوی امـور مالـی غیرمتمرکز
( )DeFiاسـت کـه ایـن بـرای مخاطبـان ارزهـای رمزنگاری
شـده جذابیـت بیشـتری ایجـاد میکنـد .پـروژه آلیـس
توسـط آنـا نورویـک ( ،)Anna Norrevikمدیـر عامـل و
کارشـناس امـور مالـی ،هدایـت میشـود کـه تجربـه کار
در شـرکتهای معتبـر جهانـی از جملـه  Credit Suisseو
 Accentureرا دارد.

تعداد توکن در گردش
ارزش بازار
بازار ها
قیمت فعلی

جزایـر مجازی کـه بازی را تشـکیل میدهند ،به زمینهـای جداگانه

تقسـیم میشـوند کـه در نهایـت متعلـق بـه بازیکنان خواهنـد بود.
ایـن زمینهـا هـر کـدام با یـک توکـن  NFTمنحصـر به فرد نشـان

داده میشـوند کـه میتوانـد توسـط مالـک فروخته یا معامله شـود
کاملا قابـل تنظیـم هسـتند؛ کاربـران میتواننـد تزئینـات
و اینهـا
ً
جدیـد بـه زمیـن خـود اضافـه کـرده و زمیـن را تغییـر دهنـد تـا
منطقـه منحصـر بـه فرد خـود را ایجـاد کنند.

ایـن بـازی در حـال حاضـر با سـرعت بسـیار خوبـی در حـال آماده

شـدن اسـت و تیـم در حـال حاضـر انتظـار دارد کـه بـا شـروع
زودهنـگام در ( Steamیـک پلتفـرم محبـوب نشـر بـازی) بـرای

اسـفند مـاه  ۱۴۰۰در دسـترس باشـد ،امـا نتظـار مـیرود مرحلـه

نهایـی بـازی در ژانویـه  ۲۰۲۲آغـاز شـود.

نتیجهگیری

در حـال حاضـر ،بـا وجود دیگـر باز یهـای ساختوسـاز بالکچینی

ماننـد  DecentraLandو  ،Sandboxبـازی همسـایه مـن آلیـس

هیـچ رقیـب مسـتقیمی نـدارد .از بیـن اینهـا Decentraland

مسـلماً شـبیهترین اسـت؛ زیـرا از یـک سیسـتم مشـابه بـرای
تفکیـک قطعـات زمیـن بـرای سـاخت بازیکنـان اسـتفاده میکنـد.

هـر دو بـازی دارای فضـای محـدود هسـتند؛ در نتیجـه زمینهـا
بـا گذشـت زمـان کمیـاب میشـوند .امـا بـا مقایسـه ارزش بـازار

ایـن دو ،قطعـاً آلیـس جذابتـر خواهـد بود .ریسـکی کـه در مورد

اطالعات بازار
تعداد لک توکن ها

و بـا اسـتفاده از آواتـار اختصاصی خـود در دنیای آلیس سـیر کنند.

100.000.00
17.000.00
 330میلیون دالر

ایـن پـروژه ممکـن اسـت وجـود داشـته باشـد اقتصـاد توکـن آن

اسـت کـه بخش زیـادی از توکـن ها هنوز آزاد نشـدهاند ،امـا اینکه
ایـن پـروژه در مرحلههـای پایانـی انتشـار بـازی خـود اسـت باعث

میشـود رشـد خوبـی در بلندمـدت داشـته باشـد.

Gate.io,KuCoin,Binance
 18دالر

بـازی  My Neighbor Aliceچگونـه کار میکند؟

ماننـد بسـیاری از باز یهـای ساختوسـاز ،بازی همسـایه
مـن آلیـس دارای یـک قالـب دنیـای بـاز اسـت کـه بـه
بازیکنـان امـکان میدهـد تـا از طریـق جزایـر مختلـف به
تعامـل بـا بازیکنان و شـخصیتهای درون بـازی بپردازند
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فیلــم برگزیده :
شــاخص  NVTSو MVRV
شاخص NVTS

معاملهکننــدگان و تحلیلگــران بــازار از اندیکاتورهــا و نســبتهای

مختلفــی بــرای تعییــن ارزش ســهام ،داراییهــا ،کاالهــا و ارزهــا
اســتفاده میکننــد .هــر چنــد ،هنگامــی کــه صحبــت از بیتکویــن

میشــود شــرایط کمــی فــرق میکنــد .بــه دلیــل ماهیــت و
کامــا کاربــردی
ایــن نکتــه کــه بیتکویــن اولیــن ارز دیجیتــال
ً
جهــان میباشــد ،تفاوتهایــی ایجــاد میشــود کــه بایــد در
نظــر گرفــت .بــرای مثــال ،هنگامــی کــه افــراد ســهام معاملــه

میکننــد ،از نســبت  P/Eیــا همــان نســبت قیمــت بــه درآمــد و
ســود هــر ســهم بهــره میبرنــد .ایــن نســبت ،قیمــت فعلــی هــر
ســهم را نســبت بــه ســود یــا درآمــد یــک ســهم محاســبه میکنــد.

هرچنــد در خصــوص بیتکویــن اســتفاده از ایــن نســبت دشــوار
اســت ،زیــرا بیتکویــن ســهام نیســت ،پــس نســبت مشــابهی

بــا  P/Eبــه اســم نســبت  NVTوجــود دارد .نســبت NVT

بیتکویــن ،کــه بــه آن نســبت ارزش شــبکه بــه تراکنشهــای
بیتکویــن نیــز میگوینــد ،بیشــتر یــا کمتــر بــودن ارزش قیمــت

بیتکویــن نســبت بــه ارزش واقعــی آن را نشــان میدهــد .ایــن

تخمیــن ارزش واقعــی دارایــی اســتفاده

میشــود .بــرای محاســبه ایــن شــاخص
کافــی اســت مارکــت کــپ را بــر ارزش
واقعــی رمــزارز تقســیم کنیــم .مفهــوم

نســبت ایــن شــاخص در ســال  ۲۰۱۸توســط

ُ
محمــوداف ( )Murad Mahmudovو
مــراد
دیویــد پوئــل ( )David Puellابــداع شــد.

مقایســهی ارزش واقعــی بــا مارکــت کــپ
بــه مــا کمــک میکنــد کــه متوجــه شــویم

در یــک زمــان مشــخص ،ارزش کل بــازار

در چــه وضعیتــی قــرار دارد؛ آیــا بیــش از
حــد ارزشگــذاری شــده و در حبــاب قیمتــی

هســتیم یــا بــازار زیــر ارزش واقعــی خــود
قــرار دارد؟ آیــا یــک رمــزارز بیــش از قیمــت

واقعــی آن خریــد و فــروش میشــود یــا
نــه؟

در ایــن شــماره قصــد داریــم تــا بــا ایــن دو

شــاخص آشــنا شــویم و ارزش تحلیلــی آن
را مــورد بررســی قــرار دهیــم.

نســبت بیانگــر ارزش شــبکه بیتکویــن (یــا همــان ارزش بــازار
بیتکویــن) و حجــم تراکنشهــای انجــام شــده در بالکچیــن
بیتکویــن طــی  ۲۴ســاعت گذشــته میباشــد.

شاخص MVRV

یکــی از شــاخصهای کاربــردی بــرای تحلیــل وضعیــت بــازار،

 MVRVاســت .از نســبت ارزش کل بــازار یــک رمــزارز بــر ارزش

واقعــی آن MVRV ،بــهدســت میآیــد کــه از آن بــهمنظــور
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خودتـان را معرفـی کنیـد و در مـورد شـغل فعلـی خـود کمـی
توضیـح دهیـد.
نازنیــن خوشنویســان هســتم لیســانس مهندســی  ITو ارشــد  .MBAدر
حــال حاضــر بــه عنــوان مدیــر محصــول سیســتمهای مبتنــی بــر فنــاوری
هــای مالــی و بالکچیــن فعالیــت میکنــم.

چه زمانی و چگونه با ارزهای دیجیتال آشـنا شـدید؟

ســال  96بــود کــه مــن بــا بیتکویــن و کریپتوکارنســیها آشــنا شــدم.
آن زمــان اســتارتاپی در حــوزه مشــاوره ســرمایهگذاری در بــازار بــورس
ایــران داشــتم .دوســتانم کــه بیشــتر برنامهنویــس و خــارج از ایــران
بودنــد ،راجــع بــه ســرمایهگذاری در بیتکویــن ،کــه آن زمــان بــاب
شــده بــود ،از مــن ســؤال میکردنــد .همیــن موضــوع باعــث شــد کــه
عالقهمنــد بــه شــناخت بــازار کریپتــو و خــود پروژههــای بالکچینــی
شــوم .بــا بررســی ایــن بــازار بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه نوســانات آن
بــه جریانهــای پولــی هوشــمندی در ســطح جهانــی وابســته اســت و
بــرای مــن کــه فاندامنتالیســت بــودم پیــدا کــردن الگوهــای مدلســازی
بنیــادی بــا دادههــای کمــی کــه موجــود بــود راحــت نبــود .در آن زمــان
یکــی از مهمتریــن نکاتــی کــه در تحلیــل پروژههــا اهمیــت داشــت
فهمیــدن اســکم بــودن یــا نبــودن آنهــا بــود.

بـا توجـه بـه اینکـه بـا حوزههـای مختلـف ارز دیجیتـال آشـنا
هسـتید بـه نظـر شـما جذابتریـن موضـوع در مـورد ارزهـای
دیجیتـــال چیسـت؟

بــرای مــن کــه بیشــتر تخصصــم در حــوزه  Techاســت موضوعــی کــه
در ارزهــای دیجیتــال جالــب اســت ذات پــروژه اســت؛ یعنــی آن پــروژه
چــه زیرســاختهایی را بــرای متحــول کــردن و رفــع نیازهــای مختلــف
کاربــران ارائــه میکنــد .امــروز بعــد از اتوماســیون فرآیندهــا از طریــق
سیســتمهای فنــاوری اطالعــات و ظهــور اینترنــت کــه مــا را بــا ســطح
باالیــی از ارتباطــات و حجــم زیــادی از داده مواجــه کــرده اســت،
غیرمتمرکزســازی و بالکچیــن آمدهانــد تــا تحولــی ایجــاد کننــد کــه
دنیــا بــه آن نیــاز دارد ،یعنــی اعتمــاد.

فکـر میکنیـد آینده بالکچین به کجا خواهد رسـید؟

مصاحبه با :
نازنــیــن

خـوشـنـویسان

عــدم اعتمــاد مــردم بــه زیرســاختهای متمرکــز دولتــی ،بــه ویــژه در
حــوزه مالــی ،و بعــد از بحــران  2008آمریــکا ،جرقــه بــروز نیــاز اساســی
جوامــع بــه تکنولــوژی بالکچیــن و کریپتوکارنســیها شــد .در حــال
حاضــر هــم همانطــور کــه میبینیــم خیلــی از شــرکتهای بــزرگ،
مثــل ماکروســافت و گــوگل ،بالکچیــن بــه عنــوان ســرویس ( )BAASرا
در دســته خدمــات خــود قــرار دادهانــد .ایــران هــم بــا یــک فاصلــه زمانــی
بــه ســمت زیرســاختهای بالکچینــی حرکــت خواهــد کــرد .امــا
بحــث کریپتوکارنســی بــه دلیــل جنب ـهی مال ـیای کــه دارد و بــه نحــوی
جایگزیــن پــول اســت ،حتمــاً درگیــر بحثهــای رگوالتــوری خواهــد شــد.
عــاوه بــر بانــک مرکــزی ،بــا تعریــف ابزارهــای مالــی مختلــف در ایــن
حــوزه ،بــورس هــم بــه عنــوان رگوالتــور بعــدی وارد عمــل خواهــد شــد.
تصمیمــات کالن دولتهــا بــرای ایــن حــوزه نــه تنهــا در ایــران بلکــه در
بســیاری از کشــورها بــه ویــژه از لحــاظ جنبههــای مالیاتــی هنــوز شــفاف
و نهایــی نشــده اســت.

اگـر در حـوزهای کـه فعالیـت میکنیـد بخواهیـد از تکنولـوژی
بالکچیـن اسـتفاده کنیـد ایـدهای بـرای آن داریـد؟

چــون حــوزهی کاری مــن فناور یهــای مالــی اســت ،وقتــی بــا بالکچیــن
آشــنا شــدم بیشــتر بــه ســمت دیفــای گرایــش پیــدا کــردم .در بحــث
بالکچیــن بیشــتر ســعی کــردم کــه روشهــای تســهیل فرآیندهــا و
کاهــش هزینــه را در صنعــت فینتــک شناســایی کنــم و راهحلهــای
کاربرپســند بــا خدمــات غیرحضــوری و ســریع را مــورد مطالعــه قــرار دهــم.
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه خــود حــوزه فینتــک هــم ،غیــر از بخــش
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خدمــات پرداخــت ،و در بحــث  Wealthtechو  Regtechهنــوز
جــای رشــد زیــادی در ایــران دارد و رگوالتــوری در ایــن صنعــت
هنــوز از قالبهــای ســنتی فاصلــه نگرفتــه تــا اپلیکیشــنها
و اســتارتاپها بــه راحتــی بتواننــد در ایــن فضــا مداخلــه و
فعالیــت کننــد.

دوسـت داریـم کمـی در مـورد آینـدهی بیتکویـن و
دولتهـا صحبـت کنیـم ،بـه نظـر شـما در ایـران چـه
اتفاقـی خواهـد افتـاد؟ چـه زیرسـاختهایی الزم
ا سـت ؟

همانطــور کــه در پاســخ بــه ســؤاالت قبلــی در رابطــه بــا
بیتکویــن و گرایــش دولتهــا صحبــت کــردم ،بــه نظــرم
ایــن بــازار جایــگاه خــود را بــه دولتهــا شناســانده و اکثــر
دولــت هــا پذیرفتهانــد کــه ایــن بــازار در ســطح جهانــی
افــراد زیــادی را بــه خــود جــذب کــرده و بــه همیــن دلیــل
ســعی کردهانــد جایگاهــی در آن بــرای خــود اختیــار کننــد.
در ایــران در حــال حاضــر صرافیهــای کریپتــو تقریبــاً بــه
صــورت رســمی فعالیــت دارنــد و تبلیغــات میکننــد .اگرچــه
بــه تجربــه خــودم کــه مدتــی مدیــر یــک صرافــی کریپتویــی
بــودم ،عــدم وجــود قانــون مــدون در ایــن بخــش ریســک
زیــادی بــرای صاحبــان بیزنسهــای مرتبــط دارد .بــه نظــر
مــن کاربــری کــه ســرمایهگذار یــا تریــدر اســت غیــر از بحــث
آمــوزش بــرای ورود درســت بــه بــازار و توجــه بــه مســائل
امنیــت اطالعــات خــود ،ریســک زیــادی را متحمــل نمیشــود،
چــرا کــه میتوانــد در پلتفرمهــای داخلــی و خارجــی خریــد
و فــروش کنــد و بعــد دارایــیاش را بــه کیفپــول شــخصی
خــودش انتقــال دهــد و هیــچ فــرد یــا دولتــی دسترس ـی بــه
آن دارایــی نــدارد .امــا بیشــتر بیزنسهــای ارائــه دهنــدهی
خدمــات ،بــه خصــوص در حــوزه کریپتوکارنســی ،در خطــر و
ریســک تصمیمگیر یهــای یــک طرفــه دولتــی قــرار دارنــد.

جامعـه رمـزارز را در ایـران چگونـه مـی بینیـد؟ آیـا
تحلیلگـران ایرانـی حرفـی بـرای گفتـن دارنـد؟

مــن در بحــث تکنیــکال اظهــار نظــر خاصــی نمیکنــم ،چــون
بــه تعــداد تحلیلگــران روش و اســتراتژی وجــود دارد .امــا
بــه نظــر مــن تحلیــل فاندامنتــال و اقتصــاد کالن در ایــن
حــوزه در ایــران ،بــه انــدازهی کافــی پیــش نرفتــه و بســیار
جــای کار دارد ،چــرا کــه موضــوع جالــب و در عیــن حــال
پیچیــدهای اســت .وقتــی از دیــد کالن ایــن بــازار را بررســی
میکنیــد ،بــا یــک  Smart moneyدر ســطح جهانــی روبــرو
هســتید کــه باز یهــای عجیــب زیــادی دارد و رفتارشناســی
در ایــن بــازار واقعــاً ســخت و زمانبــر اســت! موفــق شــدن
در ایــن بــازار هــم البتــه ماننــد بازارهــای مالــی دیگــر در گــرو
داشــتن اســتراتژی معامالتــی و مدیریــت ســرمایه اســت.
در تحلیــل فاندامنتــال تشــخیص اینکــه چــه فاکتورهایــی
یــک پــروژه را موفــق میکنــد کمــی ســخت اســت ،امــا در
حــال حاضــر ،نســبت بــه  5ســال پیــش ،یافتــن دادههــای
تحلیلــی و فاکتورهــای مؤثــر بــر رشــد یــک پــروژه ،بــا منابــع
و کتابهــای جدیــد تدویــن شــده ،بســیار تســهیل شــده ،کــه
البتــه در ایــران هنــوز ایــن موضــوع خیلــی مــدون نشــده و
نیــاز بــه بهبــود دارد.

بـا رونـد کاری شـرکتهای سـرمایهگذاری آشـنا هسـتید؟
بـه نظـر شـما بـرگ برندهی آنهـا در ورود به بـازار رمزارزها
چـه میتواند باشـد؟

بــه نظــر مــن در رابطــه بــا ســرمایهگذاری ،در ادام ـهی بحــث
تحلیــل ،زمانــی کــه ندانیــم در حــال ســرمایهگذاری بــر روی
چــه دارایــی هســتیم و در چــه ســطحی از ریســک قــرار
داریــم ،حتــی بــه عنــوان یــک ســرمایهگذار حقوقــی مســیر
درســتی را طــی نخواهیــم کــرد .بــرای پاســخ بــه ســؤال دوم،
اگــر شــرکتهای ســرمایهگذاری در ایــن حــوزه مشــاورههای
شــفافی ارائــه دهنــد ،بــر مفاهیــم بدیهــی ماننــد مدیریــت
ریســک و مدیریــت پرتفــو بــه خوبــی مســلط باشــند ،بــه
تحلیلهــا شــکل مشــخصی دهنــد و مــدل ســرمایهگذاری
آزمــون شــدهای داشــته باشــند ،قطعــاً در بــازار ســرمایهگذاری
ایــران بــه دلیــل امــکان بهرهمنــدی از ســود ارزی و رونــد
صعــودی ارز در بلندمــدت ،بــرگ برنــده خواهنــد داشــت.

از ایدههـای بالکچینـی خـود بگوییـد .دوسـت داریـد
چـه پـروژهای را در آینـده راهانـدازی کنیـد؟

حــوزهی مــورد عالقــهی مــن دیفــای اســت و ســعی میکنــم
کــه ابزارهــای مالــی مختلــف را از نظــر نحــوهی پیادهســازی
بــر بســتر بالکچیــن بررســی کنــم .عــاوه بــر ایــن تحقیــق
در رابطــه بــا ابزارهــای نویــن ســرمایهگذاری ،داراییهــای
ـوال
ترکیبــی و بازارگردانــی خــودکار برایــم جالــب هســتند .معمـ ً
فعــاالن صنعــت فینتــک ،افــرادی بــا زمینــه کامپیوتــری
هســتند .در واقــع ،هــر خدمتــی را بــرای بهینــه کــردن بــه لحاظ
سیســتمی در نظــر میگیرنــد ،تــا اینکــه بــا مدلســاز یهای
مالــی آن درگیــر شــوند ،امــا در تجربــه شــخصی مــن ایــن
عمیــق شــدن در فضــای فایننــس اســت کــه بیزنــس مــدل
اســتارتاپهای ایــن حــوزه را میتوانــد قویتــر و موفقتــر
کنــد.

فکـر میکنیـد چـه کمبـودی در پروژههـای مبتنـی بـر
بالکچیـن وجـود دارد یـا جـای خالی کدام حوزه بیشـتر
احسـاس میشـود؟

چیــزی کــه در پروژههــای مبتنــی بــر بالکچیــن توجــه مــن را
جلــب کــرده ایــن اســت کــه اغلــب در ایــن پروژههــا مفاهیــم
هایتــک پیادهســازی میشــود .درحالیکــه بــه نظــر مــن
یــک بیزینــس مــدل موفــق الزامــاً یــک بیزنــس مــدل پیچیــده
یــا هایتــک نیســت ،بلکــه مهمتریــن ویژگــیای کــه یــک
بیزینــس مــدل موفــق میتوانــد داشــته باشــد ایــن اســت
کــه یــک نیــاز اساســی را بــه خوبــی رفــع کنــد.

بـرای افـرادی کـه بـه تازگـی وارد ایـن حوزه میشـوند چه
توصیـهای دارید؟

از نظــر ســرمایهگذاری در بــازار کریپتوکارنســی ،بــه نظــر مــن
قبــل از ســرمایهگذاری حتمــاً حداقــل شــناختی از ایــن بــازار
بــه دســت آورنــد و صرفــاً بــا حــرف دیگــران یــا کانالهــا و
شــبکههای اجتماعــی روی ارز خاصــی ســرمایهگذاری نکننــد
و درگیــر فومــوی بیجــا نشــوند .مــورد دیگــری کــه بــه عنــوان
یــک اصــل بایــد در نظــر بگیرنــد ایــن اســت کــه از ابتــدا بــا
ســرمایه کــم وارد بــازار شــوند ،اگــر خودشــان معاملــه میکننــد
اســتراتژی معامالتــی داشــته باشــند و هی ـچگاه بــا پولــی کــه
در بــازه زمانــی کوتــاه بــه آن نیــاز ضــروری دارنــد وارد ایــن
بــازار نشــوند تــا بتواننــد تصمیمــات معامالتــی درســت و
بــدون استرســی بگیرنــد.

سخن پایانی

ممنون و امیدوارم که موفق باشــید.
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کوین پالس
6 December 2021 15 آذر

Syscoin (SYS)

راهاندازی قراردادهای هوشمند روی شبکه

6 December 2021 15 آذر

Stacks (STX)

SIP - 012 آپگرید

8 December 2021 17 آذر

bZx Protocol (BZRX)

NFT راهاندازی

9 December 2021 18 آذر

Vertcoin (VTC)

هاوینگ

9 December 2021 18 آذر

RedFOX Labs (RFOX)

فروش زمینهای متاورس

10 December 2021 19 آذر

Beldex (BDX)

Bucephalus هاردفورک

11 December 2021 21 آذر

FaraLand (FARA)

توکنسوزی ماهانه

19 December 2021 29 آذر

Harmony (ONE)

راهاندازی پل اتریوم روی شبکهی اصلی
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