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کوین پالس

CRYPTO DASHBOARD

و  مالــی  تکنولــوژی،  حــوزه  متخصصیــن  از  گردایــه ای  حاصــل  پــاس  کویــن 

ســرمایه گذاری اســت کــه بــا هــدف کمــک بــه افــراد و کســب و کارها بــرای 

نویــن، همچــون باک چیــن، در فعالیت هــای خــود و  فناوری هــای  به کارگیــری 

فناوری اطاعــات  حوزه هــای  در  موجــود  نظیــر  کــم  فرصت هــای  از  بهره بــرداری 

ــی؛  ــای تخصص ــرگان و مهارت ه ــی خب ــه تجمع ــی، تجرب ــش فن ــد. دان ــت می کن  فعالی

ــروه  ــن گ ــوع ای ــات متن ــه در خدم ــتند ک ــاس هس ــن پ ــدی کوی ــای کلی  قابلیت ه

متجلی می شوند.

معرفی کوین پالس
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صفحه

بــه  نامــه ای  در  فین تــک  انجمــن 
خواســتار  قضاییــه،  قــوه  رییــس 
برخــورد بــا اقدامــات انحصارگرانــه 
ــرده  ــد ک ــده و تأکی ــزی ش ــک مرک بان
اســت بانــک مرکــزی تنهــا بــه ۱۲ 
شــرکت مجــوز فعالیــت در شــبکه 
پرداخــت داده و نســبت بــه رفــع 
انحصــار ایــن حــوزه اقــدام نکــرده و با 
راه انــدازی مجــوز »پرداخت یــاری« بــه  
ــت. ــوده اس ــا ب ــب نهاده ــال فری دنب
ــت،  ــده اس ــه آم ــن نام ــه ای در ادام
ســاالنه  کارت  بــه  کارت  هزینــه 
ــتر  ــه بیش ــا هزین ــه ت ــش یافت افزای
بــه مــردم تحمیــل شــود. بانــک 
ــر ســر راه  ــع ب ــا ایجــاد مان ــزی، ب مرک
کســب وکارهای نــوآور، ســعی بــر 
ــتفاده از  ــتر اس ــه بیش ــر چ ــج ه تروی
روش هــای مطلــوب مافیــای بانکــی را 
ــزام ــا ال ــخص ب ــور مش ــه ط دارد. ب

یــک  بــه  آن  تبدیــل  و  ای نمــاد 
بــه  اَبرمجــوز در فضــای مجــازی، 
ــویق  ــدد تش ــمندانه درص ــور هوش ط
از  اســتفاده  بــرای  کســب وکارها 
کارت بــه کارت و ســایر روش هــای 
غیرتجــاری اســت تــا منافــع مافیــای 

پشــت آن تأمیــن شــود.

سرقت ۱۵ میلیارد تومان رمز ارز در تاکسی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فردی که گوشی و کیف مدارک خود را در تاکسی جا گذاشته بود، تمام 
دارایی رمز ارز خود، به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان، را از دست داد. راننده نیز بدون این که وسایل جامانده 
را به صاحبش برگرداند، اقدام به تفتیش گوشی کرده و با همکاری هم دستانش بالفاصله ارز دیجیتال 
به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان را به فروش  رساند. سرهنگ معظمی گودرزی رییس پلیس فتای پایتخت در 
این خصوص عنوان داشت، اموالی که در حوزه رمز ارزها به سرقت می روند مبالغی بسیار کالن هستند. 

شهروندان اطالعات مهم نظیر رمز ارزها را داخل گوشی ذخیره نکنند.

آغاز استفاده آزمایشی از کیف پول دیجیتال نووی توسط واتساپ
به رغـم مخالفـت برخـی از سـناتورهای آمریکایـی بـا عرضـه محصـوالت ارز دیجیتـال شـرکت متا، 
توسـعه کیف پـول دیجیتـال ایـن غـول فنـاوری کـه نـووی )Novi( نـام دارد، بـه سـرعت ادامـه 
می یابـد. اسـتفان کسـریل، رئیـس واحـد ارزهـای دیجیتـال و واحـد فین تـک نـووی شـرکت متا، 
روز چهارشـنبه رسـمًا اعـالم کـرد کـه واتسـاپ، آزمایـش تراکنش هـای خـود را از طریـق کیف پـول 
نـووی آغـاز کرده اسـت. به گفتـه وی، این قابلیـت جدید برای تعـداد محدودی از افـراد در ایاالت 
متحـده در دسـترس اسـت و بـه کاربران این امـکان را می دهد تا فـورًا و بدون هزینه در واتسـاپ 

پـول ارسـال و دریافـت کنند. 

از  درخواســـت انجمـــن فین تـــک 
قـــوه قضاییـــه: انحصـــار مافیـــای 

بانـــک مرکـــزی را خاتمـــه دهیـــد

سعید محمد: ارز دیجیتال ملی با محوریت 
جزیره کیش راه اندازی می شود

ســعید محمــد، مشــاور رئیس جمهــور و دبیــر 

اســت،  گفتــه  آزاد  مناطــق  عالــی  شــورای 

راه انــدازی ارز دیجیتــال ملــی بــه  زودی و بــا 

ــه  ــی می شــود. ب ــره کیــش، اجرای محوریــت جزی

گفتــه ســعید محمــد قــرار اســت جزیــره کیــش، 

بــه عنــوان مرکــز، بــرای ارائــه خدمــات مرتبــط بــا 

ــای  ــا و کیف پول ه ــر صرافی ه ــوزه، نظی ــن ح ای

ــود. ــل ش ــال، تبدی ارز دیجیت

بـــــه   را  »تـتــــر«  رســمــــــًا  مـیانمـــــار  دولـــــت 
رسـمــــیت شناخــــت

بــا اینکــه کشــور میانمــار در بســیاری از جبهه هــا 

در بحــران قــرار دارد، دولــت فعلــی ایــن کشــور 

ــود و ســرعت  بخشــیدن  ــرای بهب ــرده ب اعــالم ک

بــه تجــارت و خدمــات فعلــی خــود، از ایــن پس 

ــتفاده  ــر اس ــال تت ــمی از ارز دیجیت ــور رس ــه  ط ب

ــات  ــه ارز فی ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد. ب ــد ک خواه

ــه  ــار هفت ــا در چه ــات، تنه ــی کی ــار، یعن میانم

گذشــته ۶۰ درصــد از ارزش خــود را از دســت 

ــد.  ــده اســتقبال کرده ان ــن ای داده، بســیاری از ای

برگزیده اخبار
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برگزیده
شبکه های اجتماعی

:Binance ژائـو، مدیر عامل صرافی
بیت کوین خود را ارزان به مایکل سیلور نفروشید.

را  خـود  دارایـی  وحشـت  و  تـرس  روی  از  شـما  کـه  زمانـی 
اسـت. خریـد  حـال  در  همیشـه  او  می فروشـید، 

پاسـخ مایکل سیلور به ژائو:
هر بیت کوینی الیق یک خانه خوب است.

 :)Plan B(پلن بی
مـن فکـر نمی کنـم 69 هـزار دالر باالتریـن قیمـت ایـن چرخـه 
هاوینـگ باشـد. اگر 69 هـزار دالر باالتریـن بود، یک بـازار نزولی 
معمولـی بـا 80٪ کاهـش رخ مـی داد و پایین تر از سـقف قیمتی 
2017 )20 هـزار دالر( و زیر میانگیـن متحرک وزن دار 200 )18 هزار 
دالر(، بـه 14 هـزار دالر می رسـید. نـه، ایـن هرگـز اتفـاق نیفتاده 

اسـت و از نظـر مـن هرگز اتفـاق نخواهـد افتاد.

مون کارل:
سـرمایه گذاری در بیت کویـن امـروز ماننـد سـرمایه گذاری در اینترنت در 

سـال 1997)1376-1375( است.

مایـکل ون دی پوپ:
مـن هنوز معتقدم کـه ما در بیت کوین انباشـت طوالنی تـری را خواهیم 
داشـت، امـا همچنیـن معتقـدم کـه بـه کـف رسـیده ایم، زیـرا چندیـن 

اندیکاتـور سـیگنال های کـف را نشـان می دهنـد.

پیتـر شـیف، منتقد معروف بیت  کوین:
اکنـون مایـکل سـیلور ادعـا می کند کـه بیت کویـن یـک ارز دیجیتال 
نیسـت، بلکـه یـک دارایـی دیجیتـال اسـت. امـا اگـر ارز نباشـد چه 
ارزشـی بـه عنـوان دارایـی دارد؟ پیشـنهاد ارزش اولیـه بیت کویـن 
ایـن بـود کـه یـک ارز برتـر اسـت. اگـر بیت کویـن یـک ارز نیسـت، 

دارایـی بـا ارزش صفر اسـت!
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تحلیل اتریوم
اتریــوم هماننــد بیت کویــن بــا شکســت خــط رونــد خــود نشــان داد کــه هنــوز وارد فــاز صعــودی نشــده اســت. بــا ایــن اتفــاق 
احتمــال ادامــه دار بــودن رونــد ریزشــی اتریــوم بــرای مدتــی وجــود دارد و حمایــت مهــم آن محــدوده 2900 الــی 3000 دالر اســت. 
ایــن بــه معنــای ریــزش قیمــت تــا ایــن نواحــی نیســت، بلکــه نشــان دهنده ی ایــن اســت کــه تــا زمانــی کــه قیمــت بــاالی ایــن 
ــه  ــم ب ــوم می توانی ــودی اتری ــد صع ــروع رون ــد از ش ــت. بع ــی نیس ــای نگران ــده و ج ــظ ش ــدت حف ــد بلندم ــت، رون ــدوده اس مح
تارگت هــای 6000 دالر و ســپس 10000 دالر امیــدوار باشــیم. در صــورت از دســت رفتــن ناحیــه حمایتــی ذکــر شــده، رونــد ریزشــی 

ــداد 2700 و ســپس 2000 دالر را شــاهد باشــیم.  ــرده و اع ــدا ک ــه پی ــد ادام ــان می توان همچن

تحلیل بیت کوین 
ــان در رونــد اصالحــی، کــه  ــازار همچن شکســت خــط رونــد صعــودی اخیــر بیت کویــن نشــان دهنده ی ایــن موضــوع اســت کــه ب
از May 2021 شــروع شــده، قــرار دارد. انتهــای ایــن اصــالح بلندمــدت بیت کویــن می توانــد 38 الــی 42 هــزار دالر باشــد و حرکــت 
صعــودی می توانــد از همیــن نواحــی شــروع شــود. در صــورت عبــور قیمــت از محــدوده 64 هــزار دالر می توانیــم بــه شــروع رونــد 
صعــودی جدیــد بیت کویــن امیــدوار شــویم و تارگت هــای 90 هــزار و 120 هــزار دالر را از آن انتظــار داشــته باشــیم. تــا زمانــی کــه 
بیت کویــن بــاالی ســطح 38 الــی 40 هــزار دالر قــرار دارد جــای نگرانــی نیســت و حمایــت قــوی پیــش روی آن قــرار دارد. در صــورت 
ــرای بیت کویــن،  ــر را ب شکســت ایــن حمایــت مهــم و تثبیــت قیمــت در نواحــی زیــر 38 هــزار دالر، می تــوان قیمت هــای پایین ت

در نواحــی 30 هــزار دالر و حتــی 24 هــزار دالر، متصــور شــد.

تحلیل تکنیکال بازار
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تحلیل توتال3
ــرای ورود  ــرای تصمیــم گیــری، ب ــر از بیت کویــن و اتریــوم اســت و ب ــه غی ــازار ب شــاخص توتــال3 نشــان دهنده ی مارکت کــپ کل ب
بــه آلت کوین هــا می توانــد مؤثــر باشــد. ایــن شــاخص در حــال حاضــر در نزدیکــی کــف کانــال صعــودی قــرار دارد و انتظــار مــی رود 
بــا برخــورد بــه کــف کانــال، حرکــت صعــودی تــا حداقــل ســقف کانــال، در محــدوده 1.5 تریلیــون دالر، را شــروع کنــد. در صورتــی 
کــه کــف کانــال از دســت بــرود ایــن شــاخص حداقــل تــا میدالیــن کانــال پایینــی خــود، در محــدوده 600 میلیــارد دالر، می توانــد 

نزولــی را تجربــه کنــد.

تحلیل شاخص دالر
شــاخص دالر در حــال تشــکیل یــک ناحیــه ی تراکمــی و در انتظــار تصمیــم فــدرال رزرو بــه منظــور افزایــش نــرخ بهــره بــرای کاهــش 
نــرخ تــورم اســت. از منظــر تکنیکالــی ســطح 96 توانســته جلــوی ادامــه حرکــت صعــودی شــاخص دالر را بگیــرد و در صورتــی کــه 
نتوانــد بــاالی میدالیــن کانــال تثبیــت دهــد، می توانیــم ســطح 95 و در صــورت حفــظ ســطح 96 می توانیــم تارگت هــای 97 و 98 
را بــرای شــاخص دالر در نظــر بگیریــم. اگــر ایــن اتفــاق بــه دلیــل افزایــش نــرخ بهــره توســط بانــک مرکــزی آمریــکا باشــد، بــرای بــازار 

رمــز ارز خبــر خوبــی نیســت و می توانــد نوســانات بیشــتری را در بــازار ایجــاد کنــد.  

تحلیلگر: سینا جعفری
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تحلیل آن چین دیتا
)On chain(

در بازه دو هفته اخیر زمانی که بیت کوین اصالح زیادی داشت اما اتریوم 
به آن شدت واکنش نشان نداد، یک نکته مهم را برای معامله گران به 
اثبات رساند و آن هم جذاب تر شدن اتریوم نسبت به بیت کوین است. 
در این نمودار به بررسی ده آدرس برتر نهنگ های اتریوم پرداخته ایم. 
ده آدرس بزرگ اتریوم صرافی ها دارای 3.82 میلیون اتریوم هستند که 
پایین ترین سطح در چند وقت اخیر است. در همین حال، ده آدرس 
باالترین  به  اتریوم هستند و  بزرگ غیر صرافی، دارای 24.78 میلیون 
میزان ذخیره ثبت شده خود، در ژوئن 2016 )خرداد 1395(، با 26.63 
میلیون اتریوم نزدیک می شوند. این موضوع دلیلی بر پیش بینی هایی 
است که اتریوم می تواند به لیدر بازار تبدیل شود و باید بیشتر تحرکات 

آن را مورد بررسی قرار داد.

شبکه  چین،  کشور  در  ماینینگ  ممنوعیت  از  پس  ماه  شش  از  بیشتر 
بیت کوین قوی تر از همیشه شده است. هش ریت خالص شبکه بیت کوین، 
یعنی تعداد کل هش های محاسبه شده توسط تمام تجهیزات استخراج 
فعال در شبکه، دوباره موفق به ثبت یک اوج تاریخی جدید شد. طبق 
داده های گلسنود، روز ۱۰ دسامبر ۲۰۲۱، برای نخستین بار در تاریخ بیت کوین، 
این شاخص از سطح ۱۸۱ اگزاهش بر ثانیه فراتر رفت و هش ریت شبکه 
بیت کوین توانست سطح ۱۹۰ اگزاهش بر ثانیه را هم لمس کند. این رکورد 
به معنای عبور از باالترین سطح هش ریت ثبت شده در ماه مه ۲۰۲۱ است. 
این نمودار نشان می دهد که هش ریت بیت کوین با وجود ریزش شدید 
قیمت همچنان صعودی است، به این معنا که ماینرهای بیت کوین با قدرت 
به ماین ادامه می دهند. تضاد روند هش ریت و قیمت می تواند به شبکه 

کمک کند تا زودتر و در قیمت های بهتری به سطوح با ارزش  شدن برسد.

خودمـان  محبـوب  شـاخص  بررسـي  بـه  مي خواهيـم  نهايـت  در 
بپردازيـم. نـكات منفـي شـاخص NVT بيشـتر از بخش هـاي مثبـت 
حـال  در  مي بينيـم، شـاخص  نمـودار  در  كـه  همان طـور  اسـت.  آن 
افزايـش اسـت و نشـان مي دهـد كـه حجـم فعلـي تراكنش هـا در 
حـال كاهـش و قيمت با حجـم هم خواني نـدارد. در چنين شـرايطي 
دو سـناريو پيـش رو قـرار مي گيـرد، اول اينكـه قيمـت بيشـتر كاهش 
پيـدا كنـد تـا NVT متعادل شـود، كه نزول بيشـتر را نتیجـه مي دهد 
و دوم اينكـه حجـم تراكنش هـا افزايـش پيـدا كنـد تـا بـه برگشـت 
رونـد اميـدوار باشـيم. در حـال حاضـر بايـد ببينيـم كـه اخبـار منفي 
چگونـه خـود را در نمـودار قيمـت نشـان می دهنـد و چـه راه حلـي 

بـراي بـازار محتمل تـر خواهـد بـود.

ميزان سود تحقق يافته، روند جالبي را طي كرده  است. در اين شاخص 
مي بينيم كه با اصالح قيمت بيت كوين تمايل سرمايه گذاران براي فروش 
بود. در  قيمتي شده  برگشت  باعث  رفتار  اين  كمتر شده كه در گذشته 
اصل، زماني كه قيمت اصالح مي كند تمايل سرمايه گذاران به فروش كمتر 
مي شود و در نتيجه عرضه كاهش یافته و نهايتًا موجب برگشت قيمت 
مي شود. نکته بسیار مهم این است كه، در صورت عدم برگشت قيمت 
ممكن است سرمايه گذاران از روند صعودي نااميد شده و به فكر شناسايي 
ضرر باشند، تا از زيان هاي بيشتر جلوگيري كنند. در اين شرايط يك فشار 

فروش مضاعف در بازار اتفاق خواهد افتاد كه اصاًل خوب نيست.

تحلیـل آن چیـن دیتـا، تحلیـل جزئیـات و اتفاقاتـی اسـت کـه در 
بالک چیـن ثبت شـده اسـت. این تحلیل شـامل بررسـی تراکنش ها، 
رفتـار فروشـندگان و خریـداران، رفتـار ماینر هـا و هـر آنچـه کـه در 

بالک چیـن ثبـت شـده اسـت، می باشـد.
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واچ لیست 

Toncoin )TONCOIN(       . 
احتمـااًل اخیـرًا تبلیغ ایـن رمز ارز را در انتهـای کانال های تلگرامی 
زده ایـد.  سـر  آن  فارسـی  کامیونتـی  بـه  و  کرده ایـد  مشـاهده 
شـایعاتی در مـورد اینکـه تیـم تلگرام پشـت این پروژه هسـتند 
وجـود دارد، چـرا که قباًل پروژه TON توسـط تلگرام شـروع شـده 
بـود، اما به دلیل کارشـکنی سـازمان بورس و اوراق بهـادار آمریکا 
)SEC( متوقـف شـد. هـم  اکنـون ایـن پـروژه مجـددًا شـروع به 
فعالیـت کـرده، امـا تلگـرام به صورت رسـمی در مـورد آن چیزی 
نگفتـه اسـت. از طرفـی دامیـن ایـن پـروژه تغییـری نداشـته و 
 TONCOIN مختلـف  گروه هـای  و  کانال هـا  تبلیـغ  بـه  تلگـرام 
پرداختـه اسـت. بـا توجه به مـوارد موفـق می تـوان نتیجه گیری 
کـرد کـه بـه احتمـال زیـاد هنوز هـم توسـعه TON بر عهـده تیم 
تلگـرام اسـت و پـاول دورف در آن نقـش دارد. بـه هرحـال بـا 
توجـه بـه ترنـد شـدن ایـن رمـز ارز در شـبکه های اجتماعـی و 
حـرف و سـخن های مختلـف، در واچ  لیسـت عـده ی زیـادی از 
معامله گـران و سـرمایه گذاران قـرار دارد و بهتـر اسـت مـا نیـز 
در واچ  لیسـت خـود آن را در نظـر داشـته باشـیم.  TON پس از 
صعـود 600 درصـدی، نیمـی از مسـیر طـی شـده را پـس گرفت 
و در حـال حاضـر در کانـال قیمتـی 2 دالر قـرار دارد. بـه نظـر 
می رسـد در صـورت ریـزش بیشـتر بیت کوین محـدوده حمایتی 
1.6 الـی 2 دالر، بـه خصـوص خـط رونـد و مولتـی پیوت الیـن، 
قـادر بـه برگردانـدن و تغییـر جهت TON باشـد.  اگـر در نواحی 
گفتـه شـده حمایـت شـود و بـرای مدتـی شـاهد رنـج و درجـا 
 TON زدن آن باشـیم، می توانیـم هـدف 4.7 و 6 دالری را بـرای

شـویم. متصور 

Presearch )PRE(       .
Presearch یـک موتـور جسـتجوی غیرمتمرکـز بـا بیـش از 1.5 
میلیـون کاربـر و بیـش از 10 میلیـون جسـتجو در مـاه اسـت کـه 
تـالش می کنـد بـرای حفـظ داده هـا و حریـم  خصوصـی کاربـر 
تمرکززدایـی انجـام دهـد. Presearch معتقـد اسـت بهترین راه 
بـرای رقابـت بـا شـرکت های عظیـم، متمرکـز و انحصـاری که در 
حـال حاضـر بـر جسـتجو سـیطره دارند، ایجـاد چارچوبی اسـت 
کـه افـراد از سراسـر جهـان را قـادر می سـازد تـا بـرای ایجاد یک 
موتـور جسـتجوی بـاز و غیرمتمرکـز بـا یکدیگـر همـکاری کننـد. 
کاربـر کسـب درآمـد  از داده هـای  موتـور جسـتجوهای سـنتی 
می کننـد، در حالـی کـه در نسـل جدیـد، کاربـران از داده هـای 
 pre بـا پرداخت Presearch .خودشـان درآمـد کسـب می کننـد
بـه کاربـران خود، اشـتیاقی برای اسـتفاده از این موتور جسـتجو 
عالـی  تجربـه ی جسـتجوی  ارائـه ی  بـر  عـالوه  ایجـاد می کنـد. 
بـه کاربـران، Presearch مایـل اسـت بـرای تبلیغ کنندگانـی کـه 
می خواهنـد کاربر بیشـتری داشـته باشـند راهـکار جدیـدی ارائه 
یـک  روی  بـر  را  pre خـود  ارز  تبلیغ کننـدگان می تواننـد  دهـد. 
کلیـدواژه stake کننـد و در صورتـی که کاربر کلیدواژه ای را سـرچ 
می کنـد، آگهـی یـا تبلیغـی دیـده می شـود کـه تبلیغ کننـده آن 

بیشـترین stake را روی آن کـرده باشـد.
در چـارت فـوق مشـاهده می شـود کـه pre بـه مدت یـک و نیم 
مـاه در بـازه 20 الـی 30 سـنت نوسـان قیمتـی را تجربـه کـرده 
اسـت. در صـورت ریـزش، حمایـت مهـم 20 سـنت را از دسـت 
می دهـد و راهـی اهـداف زیـر 10 سـنت می شـود، امـا اگـر در 
همیـن ناحیه حمایت شـده و ناحیـه تراکمی را رو به باال بشـکند 
قـادر خواهـد بود به سـمت سـقف قیمتـی خود، یعنـی 0.5 دالر، 

کند. حرکـت 

تحلیلگر: احمد حسنی

Biconomy )BICO(       .
Bico یـک پروتـکل relayer چندزنجیـره  ای اسـت کـه هـدف آن 
بهبـود حضـور کاربـر و تراکنـش در برنامه های غیرمتمرکز اسـت. 
هـدف ایـن پـروژه ایـن اسـت کـه محصـوالت web3 را بصـری 

و آسـان بـرای اسـتفاده بـه عنـوان محصـوالت web2 بسـازد. 
ایـن پـروژه توسـط چندیـن سـرمایه گذار خطرپذیـر )VC( ماننـد 
Coinbase ,houbi و Binance Launchpad  پشـتیبانی می شود. 
ایـن پـروژه بـه دلیـل بنیـاد قـوی بـه سـرعت در صرافی هـای 
مختلـف لیسـت شـد و جهـش قیمتـی خوبـی را تجربـه کـرد. با 
اینکـه هـم  اکنـون روی حمایـت 38.2 فیبوناچـی خود قـرار دارد، 
احتمـال دارد در صـورت ریـزش بیشـتر بیت کویـن تـا حمایـت 
بعـدی، یعنـی 2.37 دالر، ریـزش داشـته باشـد. بعـد از بـه اتمام 
رسـیدن اصالح Bico، رسـیدن به سـقف جدید، یعنـی فراتر از 24 

دالر، رویایـی نیسـت.
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معرفی حوزه بيمه 
)Insurance(

حقیقـت ایـن اسـت که ریسـک های موجـود در دنیـای امور 
مالـی غیرمتمرکـز بسـیار زیاد اسـت. این ریسـک ها به  حدی 
جدیسـت کـه گاهـی واقعـًا موجـب نگرانـی می شـود؛ امـا 
بـا توجـه بـه مزایایـی کـه سیسـتم غیرمتمرکـز دارد می توان  
تـا حـدودی از ریسـک های آن چشم پوشـی کـرد. بـا ایـن 
حـال، برخـی خطـرات و تهدیدهـا وجـود دارد کـه تعییـن 
موجـود  اشـکاالت  اسـت.  غیرممکـن  آن هـا  دقیـق شـدت 
رفتـن  بیـن  از  قراردادهـای هوشـمند، حمـالت هکـری،  در 
پشـتوانه توکن هـا، اتفاقـات غیرقابـل  پیش بینـی و انبوهـی 
از ناشـناخته های مربـوط بـه آینده ی دیفای، عواملی هسـتند 
کـه مـا عالقه منـدان بـه دیفـای را دچـار اضطـراب می کنند و 
بایـد بـا آن هـا سـروکار داشـته باشـیم. ایـن  همه مشـکل و 
ریسـک می تواند طاقت فرسـا باشـد. حـاال اگر شـرایطی مهیا 
شـود کـه هیـچ نگرانـی و اضطرابـی بابـت ایـن ریسـک ها 

نداشـته باشـیم چطور؟
دیجیتـال،  دارایی هـای  دنیـای  در  بیمـه ای  سیاسـت های 
بیشـتر  می آیـد.  شـمار  بـه  جدیـد  پدیـده ای  نسـبت  بـه 
سـرمایه گذاران پیـش از این در سیسـتم های مالـی مبتنی بر 
پـول بدون پشـتوانه، کـه صرفًا توسـط دولت مـورد حمایت 
قـرار می گیـرد، حضـور داشـته اند. جایی کـه اسـتفاده از بیمه 
بسـیار متداول اسـت. مهم نیسـت کـه بیمه دولتی باشـد یا 
خصوصـی، بـه هـر حـال نمی تـوان نقـش اساسـی آن را در 
دنیـای مالـی نادیده گرفـت. از ایـن رو بازار مالـی غیرمتمرکز 
یـا همـان DeFi هـم بـرای اینکه بتوانـد توجهات بیشـتری را 
بـه خـود جلـب کند، بایـد احسـاس امنیـت ناشـی از وجود 
بیمـه را برای سـرمایه گذارانش بـه ارمغان بیـاورد. این همان 

جایـی اسـت کـه بیمـه دیفـای وارد بازی می شـود. 

بیمـه دیفای از سـرمایه گذاران در برابر مـواردی مثل هک یا دیگر 
فعالیت هـای خرابکارانـه محافظت می کند. توسـعه دهندگانی 
مثـل Nexus Mutual و CDx از بیمـه دیفـای برای ایحاد امنیت 
در همـه چیـز، از تراکنش های مالی گرفته تا وام های داده شـده، 
اسـتفاده می کننـد. امـا اين تمـام ماجرا نيسـت و بيمـه ديفاي 
فقط بخشـي از موضوع ماسـت. بیمه دیفای و بیمه غیرمتمرکز 
آنقـدر شـبیه هسـتند که حتـی می توانند بـه عنـوان جایگزینی 
بـرای هـم مورد اسـتفاده قرار گیرند. شـاید تنها تفـاوت آن ها در 
ایـن باشـد که بیمـه دیفای به طـور اختصاصی بـرای محافظت 
از بازیگران عرصه ی بازارهای مالی غیرمتمرکز ایجاد شـده اسـت.
در حالـی کـه هـدف بیمـه ی دیفـای محافظـت از تراکنش های 
مالی، سـرمایه گذاران و تأمین کننـدگان بازارهای مالی غیرمتمرکز 
اسـت، اپلیکیشـن های بیمه غیرمتمرکز می توانند تقریبًا هر نوع 
بیمـه قابل  تصوری را ارائه دهند. این اپلیکیشـن ها، افـراد را قادر 
می سـازند کـه بتوانند صرفًا با اسـتفاده از بالک چیـن بیمه مورد 

نظرشـان را ایجاد کنند.
بـرای مثـال، کاربـران Etherisc از ایـن پلتفـرم بـرای ایجاد بیمه 
حـوادث طبیعـی مثـل طوفـان یـا حتی بیمـه تأخیـر در پـرواز 
اسـتفاده می کنند. البتـه از این پلتفرم می توان بـرای ایجاد بیمه 

دیفای هـم اسـتفاده کرد.

نحوه کار اپلیکیشن بیمه غیرمتمرکز
مهـم نیسـت که این اپلیکیشـن به پوشـش حـوزه مالی، مسـائلی مانند 
تأخیـر در پـرواز یـا مـوارد دیگـر پرداختـه باشـد. در هـر صـورت، در این 
اپلیکیشـن ها از قراردادهـای هوشـمند بـرای ایجـاد ارتباط میان شـرکت 

بیمه و مشـتری اسـتفاده می شـود.
در ایـن قراردادهـا، مـواردی کـه تحت پوشـش بیمـه قرار گرفتـه و میزان 
مبلغـی کـه به هـر کـدام اختصـاص داده شـده، مشـخص می شـود. اما 
زیرسـاخت هایی کـه بـرای ایجـاد قـرارداد هوشـمند بـه کار می رونـد، 

امکانـات بسـیار بیشـتری را فراهـم می کننـد.
بـرای مثـال، فرآینـد پرداخـت در ایـن زیرسـاخت ها می تواند بـه صورت 
خـودکار انجـام شـود. بـه ایـن صورت کـه مبلـغ مـورد نظـر می تواند به 
حسـاب کاربـر یا حتـی کیف پـول دیجیتالـی وی واریز شـود. با اسـتفاده 
از مزایـای قراردادهای هوشـمند، شـرکت های بیمه می توانند در بسـیاری 
از مـوارد مثـل وقـت، منابـع انسـانی و بودجـه مالی، صرفه جویـی کنند.

نحوه ی کار بیمه دیفای
بیمـه دیفـای برخـی از اهدافش را از بیمه های سـنتی الهام گرفته اسـت. 
ایـن بیمـه، افـراد و مؤسسـات را در مقابـل از دسـت دادن سـرمایه، بـه 
دلیـل کالهبـرداری، سـرقت یـا اشـکاالت زیرسـاختی پیش بینـی نشـده، 
محافظـت می کنـد. رونـد اخـذ بیمـه و اسـتفاده از آن در زمـان وقـوع 
حادثـه، شـباهت زیـادی بـه بیمه هـای معمـول در بازارهای سـنتی دارد. 
شـما بـا انتخاب مـوارد خاص مورد نظرتـان، خود را در مقابـل آن ها بیمه 
می کنیـد. اگـر یکـی از ایـن موارد بـه وقوع پیوسـت و موجب ضـرر مالی 
شـما شـد، می توانیـد به شـرکت بیمـه اطـالع داده و درخواسـت جبران 

خسـارت کنید.
یکـی دیگـر از حالت هـای موجـود در بیمه ی دیفـای، قابـل معامله بودن 
پرداخت هـای صـورت گرفتـه بـرای آن اسـت. بـا ایـن کار، شـما در واقع 
بـه معاملـه ی مجموعه پرداخت هـای خود بـرای بیمـه می پردازید. فرض 
کنیـد شـخصی به مـدت یک سـال و در هر مـاه، مقـدار 0.004 بیت کوین 
بـرای بیمـه خـود می پـردازد. این میـزان از پرداخت هـا، قابـل معامله در 
بـازار هسـتند. بـه ایـن صورت کـه شـخص دیگـری می تواند آن هـا را با 
0.035 بیت کویـن خریـداری کنـد. اگـر شـخص بیمه شـده، پرداخت های 
کل سـال را انجـام داده باشـد، فـردی که آن هـا را خریداری کرده از سـود 

مناسـبی برخوردار خواهد شـد.



حـوادث مالـی احتمالـی دیفـای، از هک هـای قـرارداد هوشـمند گرفتـه تـا خرابی 
اوراکل ها و مسـائل پیش بینی  نشـده در خصوص اعتبارسـنج ها، را تحت پوشـش 

قـرار می دهـد. ایـن پروتـکل بـر روی شـبکه اتریـوم فعالیـت می کند.
پروتـکل iTrust Finance: ايـن پروتـكل ارائه دهنـده ی مجموعـه ای از خدمـات 
بیمـه ای مرتبـط بـا دیفـای اسـت کـه عـالوه بر تسـهیل رونـد مشـارکت در بـازار 
جهانـی دیفـای، خطـرات مربـوط بـه پروژه هـای موجـود در ایـن فضـا را کاهـش 
می دهـد. در همیـن راسـتا، ایـن پلتفرم بـه  تازگی همـکاری با برخـی از بزرگ ترین 
شـرکت های فعـال در حـوزه بیمـه، از جملـه  Nexus Mutual را آغـاز کرده اسـت. 
iTrust Finance تیـم برجسـته ای از کارشناسـان حـوزه امنیـت و ریسـک ماننـد 
 ،)Aave( مدیر ریسـک شـرکت آِوی ،)Alex Bertomeu-Gilles( الکس برتومئو ژیل
را گـرد هـم آورده اسـت. این پروتکل در حـال حاضر بر روی شـبکه اتریوم فعالیت 

می کنـد.

نتيجه گيري
امـروزه صنعـت بیمـه جهانی تقریبـًا 6 تریلیون دالر حـق بیمه دریافـت می کند. اگر 
بخواهیـم ایـن عـدد را در نظر بگیریم، ایـن صنعت بزرگتر از کل اقتصاد کشـورهایی 
ماننـد آلمـان و ژاپـن اسـت. علی رغم سـابقه طوالنی بیمـه در جامعـه، این صنعت 
بایـد دائمـًا در حـال تکامـل باشـد تـا از ظهـور خطـرات جدیـد، بـه ویـژه بـه دلیل 
توسـعه فنـاوری، جلوگیـری و بـا آن مقابلـه کنـد. از سـویی دیگر، به دلیـل تغییر در 
نیازهـای مصرف کننـده، مانند دسترسـی سـریع به بیمه سفارشـی بر اسـاس تقاضا، 
مدیریـت سـریع خسـارت و همچنیـن شـفافیت در فرآیندهـای بیمـه، این صنعت 
بایـد بتوانـد بـه صـورت مسـتمر تکنیک هـای اعمـال شـده در تقلـب بیمه خـود را 

بروزرسـانی کند.
ورود ارزهـای دیجیتـال و برنامه هـای مالـی غیرمتمرکـز بـه صنعت بیمـه و روی کار 
آمـدن بیمـه دیفـای، روش هـای معاملـه، پرداخت  ها، رسـیدگی به مطالبـات بیمه 
و رسـیدگی بـه مشـموالن مالـی در بازارهـای در حال توسـعه را بازتعریـف می کند. 
همـه ی این هـا بـه مـوازات تحـول بانک هـای دیجیتـال مرکـزی اتفـاق می  افتد که 
تعادلـی بیـن مقررات متمرکـز و غیرمتمرکز ایجـاد می  کنند. دیفای هرچه گسـترده تر 
شـود، ارزش بـازار آن نیـز باالتـر مـی رود. بـه همین دلیل بایـد به دنبـال راهی برای 
تضمیـن امنیـت دارایی هـای کاربران باشـیم. تضمین ایـن دارایی هـای دیجیتال در 
محیـط غیرمتمرکـز دیفـای، تنهـا از طریـق بیمـه دیفـای امکان پذیر اسـت. در بیمه 
دیفـای همـه چیـز بـه کمـک قراردادهـای هوشـمند انجـام می شـود و هیـچ نهاد 
متمرکـز کنتـرل کننـده ای وجـود نـدارد. بلکـه تصمیم گیـری در ایـن اکوسیسـتم بـر 

عهـده ی یـک گـروه غیرمتمرکز از مشـارکت کنندگان اسـت.
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بيمـه ديفـاي چـه حوزه هايـي را پوشـش 

مي دهـد؟
بـــرای  درخواســـت هایی   ،۲۰۲۱ ســـال  از 
پروتکل هـــای بیمـــه در فضـــای دیفـــای 
ــا،  ــن پروتکل هـ ــت. ایـ ــده اسـ ــرح شـ مطـ
ـــش  ـــر را پوش ـــای زی ـــد حوزه ه ـــواردی مانن م

: می دهنـــد
    بیمه کیف پول های ارز دیجیتال

    بیمه وثیقه
    پوشش قرارداد هوشمند
    حمالت سایبری و هک

)de-pegging(  از بین رفتن پشتوانه    
    نوسان و سقوط های ناگهانی

  

معرفی بهترین پروتکل های بیمه دیفای
 Nexus پروتـکل   :Nexus Mutual پروتـکل 
نحـوه  کامـل  تمرکززدایـی  بـرای   Mutual
بالک چیـن  از  بیمـه،  بـرای  افـراد  درخواسـت 
ایـن  نتیجـه،  در  می کنـد.  اسـتفاده  اتریـوم 
پروتـکل رویکـرد کامـاًل خالقانـه ای را در مقابـل 
اغلب شـرکت های بیمه ی سـنتی از خود نشـان 
داده اسـت. تمامـی عملیـات داخلی نکسـوس 
توسـط اعضـای گـروه ارزیابـی این پلتفـرم و بر 
اسـاس تعـداد توکن هـای NXM کـه در اختیـار 

می شـود. هدایـت  آن هاسـت 

پروتکل Unslashed Finance: از نظر عملیاتی، 
پروتکل Unslashed Finance پوشـش بیمه ای 
خـود را بـرای کاربـران دیفـای توکنیـزه کـرده و 
همچنیـن بـرای ارائـه خدمـات بـه کاربـران، از 
 »)money streaming( مفهـوم »جریـان پـول
اسـتفاده می کنـد کـه اساسـًا بـه کاربـران اجازه 
می دهـد حـق بیمـه خـود را به شـیوه ای بسـیار 
 Unslashed کننـد.  بازپرداخـت  انعطاف پذیـر 
از  وسـیعی  طیـف  حاضـر،  حـال  در   Finance
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شبکه الیتنینگ چیست؟
ظرفیـت  افزایـش  بـرای  الیتنینـگ  شـبکه ی 
تراکنش هـا و مقیاس پذیـری بیت کویـن طراحی و 
پیاده سـازی شـده اسـت. زنجیره اصلی بیت کوین 
کـه بـه الیـه ی اول معـروف اسـت، توان پـردازش 
حـدود ۷ تراکنـش در ثانیـه را دارد و ایـن مقدار در 
مقایسـه بـا نهادهـای مالـی متمرکـزی کـه امروزه 
وظیفـه ی انجـام تراکنش هـای مالی ُخرد مـردم را 
برعهـده دارنـد، بسـیار پاییـن اسـت. بـرای نمونه، 
شـبکة شـتاب و شـاپرک، وابسـته بـه شـبکة بانک 
روی  خورشـیدی   ۱۳۹۹ سـال  در  ایـران،  مرکـزی 
هـم حـدود ۱۴,۶۰۰ تراکنـش در ثانیـه را بـه انجـام 
رسـانده اند. می تـوان گفـت بـا توجـه بـه زمـان 
مـورد نیـاز بـرای تأییـد تراکنش هـا و بـاال رفتـن 
شـبکه،  شـلوغی  زمان هـای  در  تراکنـش  کارمـزد 
امـکان پرداخت هـای ُخـرد روی زنجیـره ی اصلـی 
بیت کویـن وجـود نـدارد. شـبکه ی الیتنینـگ یـک 
راهـکار بـرای توسـعه ی ظرفیـت و مقیاس پذیـری 
تراکنش هـای شـبکه ی بیت کوین بـر روی الیه دوم 
اسـت. الیه دوم به این معنی اسـت که این شـبکه 
روی زنجیـره ی اصلـی بیت کویـن قـرار گرفتـه و از 
قوانیـن پروتـکل الیـه ی اول تأثیـر می پذیـرد، امـا 
همـه ی تراکنش هـای آن مسـتقیمًا روی زنجیـره ی 
اصلـی ثبـت نمی شـوند و قوانیـن پروتـکل آن بـر 
روی قوانیـن اجمـاع الیـه ی اول اثـری نـدارد. بـه 
همیـن خاطر ایـن روش به راهـکار Off Chain نیز 

اسـت.  معروف 
منظـور  بـه  الیـه ای  روش  گرفتـن  خدمـت  بـه 
توسـعه ی مقیاس پذیـری بیت کویـن، کار تعییـن 
ظرفیـت تراکنش هـای شـبکه ی الیتنینگ را بسـیار 
روی  بـر  تراکنـش  انجـام  زیـرا  دشـوار می سـازد. 
شـبکه ی الیتنینـگ هیچگونه محدودیـت بنیادین 
در سـطح پروتـکل نـدارد و تنهـا بـه ظرفیـت و 
سـرعت هـر یـک از نودهـای تشـکیل دهنـده ی 
ایـن شـبکه محدود اسـت. طبـق شبیه سـازی های 
انجـام شـده، ایـن شـبکه قـادر بـه پـردازش ده ها 

میلیـون تراکنـش در ثانیـه اسـت.

شبکه الیتنینگ چگونه کار می کند؟
دوم  الیـه   پروتـکل  یـک  الیتنینـگ  شـبکه ی 
غیرمتمرکـز و همتا به همتاسـت کـه کاربـران را قادر 
می سـازد بـا اسـتفاده از راه حلـی به نـام کانال های 

پرداخـت، کـه بـه صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم آن هـا را بـه یکدیگر متصل می سـازد، 
نسـبت بـه ارسـال و دریافـت بیت کویـن، بـه صـورت آنـی و بـا کارمزد کـم، اقـدام کنند.
بـرای ایجـاد یـک کانـال پرداخت ابتدا الزم اسـت که یـک تراکنش چند امضایـی  بر روی 
زنجیـره ی اصلـی بیت کویـن ثبت شـود، اما پس از ایجـاد این کانال، دریافـت و پرداخت 
بـر روی شـبکه ی الیتنینـگ انجـام می شـود و نیازی به ارسـال تراکنش بـر روی الیه ی اول 
بیت کویـن نخواهـد بـود. کانال هـای پرداخـت امـکان دریافـت و ارسـال بیت کویـن بـه 

صـورت نامحـدود، سـریع و با کارمـزد پایین را بـرای کاربران فراهـم می کنند.
شـبکه ی الیتنینـگ بـا بکارگیـری قابلیـت مسـیریابی میـان کانال هـای پرداخـت موجود 
بیـن کاربـران، آن هـا را قـادر می سـازد تا بـدون نیاز بـه ایجاد کانـال پرداخت مسـتقیم، 
بـرای یکدیگـر بیت کویـن ارسـال و دریافـت کننـد. بـرای بسـتن یـک کانـال پرداخـت، 
مقادیـر ارسـال و دریافـت شـده بیـن طرفین کانال محاسـبه و تسـویه حسـاب نهایی در 

قالـب یـک تراکنـش بـر روی زنجیـره ی اصلـی بیت کویـن ثبت می شـود.

آیا شبکه الیتنینگ، کوین یا توکن مخصوص خود را دارد؟
کویـن مـورد اسـتفاده در شـبکه الیتنینـگ بیت کویـن اسـت، ولی بـا توجه بـه اینکه این 
الیـه بیشـتر برای انجـام پرداخت هـای خرد مورد اسـتفاده قـرار می گیـرد، از کوچک ترین 
واحـد آن، یعنـی ساتوشـی، بـرای نمایـش واحـد اندازه گیری اسـتفاده شـده و اغلب این 

نمـاد در کیف پول هـای الیتنینـگ نمایش داده می شـود.

معرفی شبکه الیتنینگ  
)Lightning Network(
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شـــبکه ی الیتنینگ چگونه قابلیـــت بخش پذیری بیت کوین 
می دهد؟ افزایش  را 

تقسـیم  کوچک تـر  واحـد   ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ بـه  بیت  کویـن  واحـد  هـر 
 sat می شـود و کوچک تریـن واحد آن ساتوشـی نـام دارد که بـا نماد
نمایـش داده می شـود. شـبکه الیتنینـگ بـرای بیشـتر کـردن قابلیت 
بخش پذیـری بیت کویـن، هر ۱ ساتوشـی را بـه ۱,۰۰۰ واحـد کوچک تر 
بنابرایـن  می دهـد.  انجـام  آن  پایـه ی  بـر  را  محاسـبات  و  تقسـیم 
بخش پذیـری هـر ۱ بیت کویـن روی شـبکه الیتنینـگ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 
ساتوشـی خواهـد بـود. بـا توجـه بـه ارزش پاییـن ایـن واحـد، در 
حـال حاضـر کیف پول هـای الیتنینـگ واحـد اندازه گیری را بـر پایه ی 

ساتوشـی نمایـش می دهنـد.

از چـه راه هایـی می تـوان بـا شـبکه ی الیتنینـگ تعامـل برقـرار 
کرد؟

از دو راه زیر می توان شبکه ی الیتنینگ را به خدمت گرفت.
1. کیف پول هایـی کـه بـا اسـتفاده از کانال هـای پرداخـت، قابلیـت 
ارسـال و دریافـت بیت کویـن روی شـبکه ی الیتنینـگ را بـه کاربـران 

خـود می دهنـد.
2. اجرای یک نود الیتنینگ و تعامل با دیگر نودهای این شبکه.

چه کــیف پــول هــــایی از شــبــــکه ی الیــتنـــــینگ پــشــتیــــبانی 
؟ می کننـــد

کیف پول های الیتنینگ به سه گروه تقسیم می شوند.
   1.کیف پول هـای امانـی )Custodial(: در ایـن کیف پول هـا دارایـی 
امانـت  بـه  کیف پـول،  تهیه کننـده  شـرکت  نـزد  شـما  بیت کویـن 
نگهـداری می شـود و کیف پـول شـما صرفـًا ابزاریسـت بـرای نقـل و 
 Blue انتقـال دارایـی شـما. بـرای نمونه، می تـوان بـه کیف پول هـای

Wallet و Wallet of Satoshi اشـاره کـرد.
    2.کیف پول هـای غیرامانـی )Non-Custodial(: در این کیف پول ها 
دارایـی بیت کویـن شـما در اختیـار شـخص شماسـت و نیـازی بـه 
اعتمـاد بـه شـرکت سـازنده کیف پـول نیسـت. بـرای نمونـه می توان 

بـه کیف پـول Phoenix اشـاره کرد.
نـود  بـرای  راه دور  از  کنتـرل  بـه عنـوان  3.کیف پول هایـی کـه      
الیتنینـگ شـخصی کاربـران بـه کار گرفتـه می شـوند. بـرای نمونـه 

کـرد. اشـاره   Zeus و   Spark کیف پـول  بـه  می تـوان 

از  کارمـزد،  قصـد کسـب  بـه  نـود الیتنینـگ  یـک  راه انـدازی  آیـا 
می توانـد  شـبکه،  ایـن  کاربـران  پرداخـت  مسـیریابی  طریـق 

باشـد؟ سـودآور  آن  صاحـب  بـرای 
ایـن موضـوع جنبه هـای مختلفـی دارد و پاسـخ بـه آن کمی دشـوار 
اسـت. اگـر از هزینه هـای راه انـدازی و نگهـداری سـروری کـه نـود 
الیتنینـگ خـود را بـر روی آن اجـرا کرده ایـد بگذریـم، بـاز و بسـته 
کـردن کانال هـای پرداخـت و همچنیـن باالنـس کـردن موجـودی 
آن هـا، امـری هزینه بـر اسـت. اگـر بـا هـدف سـود، قصـد راه اندازی 
نـود الیتنینـگ داریـد پیشـنهاد می کنیـم قبل از ایـن کار حتمـًا درباره 

آن تحقیـق کنیـد.

آیـــا امـــکان انتقـــال بیت کویـــن از کیف پـــول الیتنینـــگ بـــه 
دارد؟  وجـــود  اول(  )الیـــه  بیت کویـــن  اصلـــی  زنجیـــره ی 

بیت کویـن شـما روی شـبکه الیتنینـگ در واقـع تراکنشـی اسـت کـه 
هنـوز روی زنجیـره اصلـی منتشـر نشـده اسـت. شـما می توانیـد بـا 
خـود،  غیرامانـی  الیتنینـگ  کیف پـول  در  پرداخـت  کانـال  بسـتن 
بیت کوین تـان را بـه زنجیـره ی اصلـی برگردانید. اگـر از کیف پول های 
امانـی اسـتفاده می کنید، سـرویس هایی وجـود دارند که بـا دریافت 
مبالغـی بـه عنوان کارمـزد، از شـما بیت کوین روی شـبکه ی الیتنینگ 
اصلـی  زنجیـره ی  روی  آدرس شـما  بـه  را  آن  و  تحویـل می گیرنـد 
بیت کویـن ارسـال می کننـد. بـا توجـه بـه متمرکـز بـودن ایـن روش 
به کارگیـری آن هـا مـورد  از  را قبـل  ایـن سـرویس ها  اعتبـار  حتمـًا 

بررسـی قـرار دهید.

ــبکه ی الیتنینـــگ ســـقف  ــال بیت کویـــن روی شـ ــا نقـــل و انتقـ آیـ
مشـــخصی دارد؟

همانطـور کـه گفتیـم پروتـکل شـبکه الیتنینـگ متن باز اسـت و توسـط 
افـرادی کـه در کار توسـعه آن نقـش دارند تنظیم می شـود. در نسـخه ی 
فعلـی ایـن پروتـکل، سـقف بیت کوینـی کـه می توانـد بـرای بـاز کـردن 
کانـال مـورد اسـتفاده قـرار گیرد، بـه مقدار یک ششـم بیت کوین اسـت 
و هـر پرداخـت روی شـبکه الیتنینـگ بایـد از ۴ میلیـون ساتوشـی کمتر 
باشـد. ایـن محدودیت هـا در نسـخه های بعـدی ایـن پروتـکل قابـل 

هسـتند. تغییر 

آمار و اطالعات 
اسـتفاده از شـبکه الیتنینگ به سـرعت در حال فراگیر شـدن است. طبق 

آخرین آمار، آمریکا و آلمان در صدر اسـتفاده از این شـبکه هسـتند.

 
از طرفی اطالعات لحظه ای شبکه الیتنینگ نیز از طریق سـایت 1ml.com در 
دسـترس اسـت. می بینیـم کـه در حـال حاضر ظرفیـت شـبکه الیتنینگ 
بـه 3300 بیت کویـن یـا 160 میلیون دالر رسـیده اسـت. تعـداد نودهای 
شـبکه هـر روز در حال افزایش هسـتند و کانال های جدید باز می شـوند 

تـا اسـتفاده از بیت کوین در سـطح جامعه فراگیرتر شـود.

 

نتیجه گیری
داده هـای شـرکت تحلیلـی گلسـنود نشـان می دهـد که ظرفیت شـبکه 
کانال هـای  در  شـده  قفـل   بیت کوین  هـای  حجـم  یعنـی  الیتنینـگ، 
پرداختـی، در طـول یـک سـال گذشـته تقریبًا سـه برابر شـده اسـت. در 
حـال حاضـر، ظرفیت شـبکه الیتنینگ بیـش از ۳,۱۷۴ بیت کوین اسـت. 
ایـن در حالیسـت کـه ظرفیـت آن در ۱ ژانویـه ۲۰۲۱ )۱۲ دی ۹۹( ۱,۰۶۰ 
بیت کویـن بـود. تعـداد کل کانال هـای پرداختـی الیتنینگ هـم بیش از 
دو برابر شـده و از حدود ۳۷,۰۰۰ به بیش از ۸۰,۰۰۰ مورد رسـیده اسـت.
تمـام ایـن اطالعـات نشـان می دهـد ما در بـازه مهمـی از تاریـخ دنیای 
کریپتـو هسـتیم و روش های پرداخـت جدید نباید نادیده گرفته شـوند. 
الیتنینـگ یکـی از راه حل هـای مهـم و بـا ارزش اسـت کـه بایـد بـا آن 

آشـنا شویم.
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دیجیتـال  ارز  معرفـی  بـه  داریـم  قصـد  مطلـب  ایـن  در 
نكسـوس )NXM( و بررسـی آینـده آن بپردازیـم. شـرکت 
بیمـه نکسـوس از بسـتر اتریـوم اسـتفاده می کند تـا افراد 
بـدون نیـاز بـه یـک شـرکت بیمـه بتواننـد بـا اسـتفاده از 
یـک پلتفـرم اشـتراک گذاری، سـرمایه خـود را در برابـر هـر 
گونـه خطـرات احتمالی بیمـه کنند. این خطـرات می توانند 
احتمالـی، شکسـت  بـاگ  نـوع  شـامل هـک شـدن هـر 
کلـی در قراردادهـای هوشـمند و نقص هـای احتمالـی در 
کیف پـول مجازی باشـند. شـرکت بیمه نکسـوس در نوامبر 
سـال ۲۰۱۷ توسـط هیو کارپ )Hugh Karp(، ایجاد شـد و 
 NXM در جـوالی سـال ۲۰۲۰ توکـن اختصاصـی آن بـا نـام
وارد بازار شـد. هیو کارپ دارای بیش از ۱۵ سـال سـابقه کار 

در بخـش بیمـه انگلسـتان می باشـد.

نكسـوس چگونه كار مي كند؟
شـرکت بیمـه Nexus Mutual، از کاربـران در برابـر زلزلـه، 
طوالنی مـدت  معلولیت هـای  یـا  اتومبیـل  خسـارت های 
محافظـت نمی کنـد. در عـوض ایـن پـروژه تنهـا روی یـک 
حـوزه از رمـز ارزها، یعنی خرابـی قرارداد هوشـمند، متمرکز 
اسـت. همان طـور کـه همـه مـا می دانیـم، دنیـای ارزهای 
دیجیتـال بسـیار آسـیب پذیر اسـت. این آسـیب می تواند 
کیف پـول  نامناسـب  عملکـرد  از هـک شـدن صرافی هـا، 
دیجیتالـی تا بسـیاری موارد دیگـر متغیر باشـد. اما امروزه 
نگرانـی اصلـی و مشـترک کاربران بـازار، به  ویـژه در فضای 

مالـی غیرمتمرکـز )DeFi(، مربـوط به آسـیب پذیری قرارداد هوشـمند 
اسـت. ایـن شـرکت بـا بهره گیـری از یـک خـأ مالـی قانون گـذاری 
جانبـه  دو  »سـرمایه گذاری  کـه  انگلیـس  بیمـه  بخـش  در  نشـده 

اختیـاری« نامیـده مـی شـود، راه اندازی شـده اسـت.
بـرای  قـراردادی  تعهـد  اعضـا هیـچ  نـوع سـرمایه گذاری،  ایـن  در 
پرداخـت مطالبـات ندارند. سـاختار دو جانبه اختیاری بـه این معنی 
اسـت کـه کلیـه مطالبـات بیمـه به تشـخیص هیئـت مدیـره )یعنی 

اعضـای شـرکت بیمـه نکسـوس( پرداخـت می شـود.
شـرکت بیمـه Nexus Mutual بـا انتقـال قدرت از شـرکت های بزرگ 
بیمـه بـه خـود شـخص، باعـث ایجـاد اخـالل در صنعت بیمه شـده 
اسـت. بـه ایـن ترتیـب، هـر کسـی می توانـد بـا خریـد مقـداری از 
توکن هـای NXM، بـه عنـوان سـهامدار ایـن بیمـه، در تصمیمـات 
هیئـت مدیـره آن حـق نظردهـی داشـته باشـد. اعضـا می تواننـد 
اتریوم هـای خـود را در ازای دریافـت NXM، رمـز ارز اصلـی پروتکل، 

بـه اسـتخر خـود اضافـه کنند.
هـر پروتـکل جدیـد بـرای شـروع فعالیـت خـود نیـاز بـه نقدینگـی 
دارد. بنابرایـن شـرکت بیمـه  Nexus Mutual برای افزایش سـرمایه 
صنـدوق بیمـه خـود، بـه سـرمایه گذاران مقـداری پـاداش می دهـد 
و سـرمایه گذاران بزرگتـر، از قـرارداد پوشـش بیمـه Nexus بـا خیـال 

راحـت بـرای دسترسـی بـه سـود اسـتفاده می  کنند.  

آينده پروژه نكسـوس
 Nexus را فقـط از طریق پلتفـرم NXM در حـال حاضـر ارز دیجیتـال
در  ارز  رمـز  ایـن  امـکان خریـد  کـرد.  Mutual می تـوان خریـداری 
Uniswap وجـود نـدارد.  Binance یـا  پلتفرم هـای دیگـری ماننـد 
ارزش توکـن نکسـوس به  گونه ای طراحی شـده تا تمـام ارزش ایجاد 
شـده تابعـی از سـالمت پلتفـرم باشـد. اگـر چـه از نظـر فنـی قیمت 
ایـن رمـز ارز مبتنـی بـر وضعیـت بـازار اسـت، امـا فرمـول آن کمـی 

پیچیده تـر از عرضـه و تقاضـای سـاده اسـت.
در حـوزه بيمـه ايـن پروژه به عنـوان بزرگ ترين پروژه شـناخته شـده 
و رهبـر حـوزه بيمـه بـه حسـاب مي آيـد. بنابرايـن انتظـار داريـم در 
آينـده اقبـال بـازار به اين حـوزه باعث رشـد اين پروژه جذاب شـود.

معرفی پروژه
Nexus Mutual )NXM(

6,893,651

940 میلیون دالر

6,893,651

KuCoin,Binance

130 دالر

تعداد لک توکن ها

ارزش بازار

تعداد توکن در گردش

بازارها

قیمت فعلی

اطالعات بازار
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فیلم برگزیده:
چگونـــه يـــك پـــروژه در تيـــم تحليل 
ــرار  ــي قـ ــورد بررسـ ــن  پـــالس مـ كويـ

مي گيـــرد
بـرای تحلیـل و ارزیابـی قیمـت دارایی هـا در بـازار ارزهـای رمزنگاری 
شـده، دو روش تحلیـل تکنیـکال و تحلیـل فاندامنتال مورد اسـتفاده 

قـرار می گیرد.
در مـورد تحلیل تکنیکال مقاالت بسـیاری وجـود دارد كه انواع الگوها 
و انديكاتورهـاي مختلـف را مـورد بررسـي قـرار داده اسـت. تحليـل 
فاندامنتـال امـا اينگونـه نيسـت. بـازار ارزهـای دیجیتـال، یـک بازار 
فناوری محـور اسـت. هریـک از پروژه هـا، ایـده و نـوآوری ای در حوزه 
بالک چیـن، ارزهـای رمزنگاری شـده، امور مالـی غیرمتمرکز یـا دیفای 
ارائـه می دهنـد و پیـش از سـرمایه گذاری بـر روی آن هـا، بهتر اسـت 
ایـن ایـده و نوآوری را بشناسـیم، کاربرد آن را بدانیم و بر این اسـاس 
آینـده دار بـودن آن و همچنیـن ارزشـمندی آن برای سـرمایه گذاری را 
بسـنجیم. واقعیـت این اسـت کـه اکثـر ارزهـای دیجیتـال، موفق به 
راه انـدازی کامـل نشـده و بعضی از آن هـا حتی از مرحله ی آزمایشـی 
بـرای تبدیـل شـدن بـه ارز دیجیتال نیز عبـور نمی کنند. بـرای اجتناب 
از اخذ تصمیمات احساسـی که به از دسـت دادن سـرمایه شـما منجر 
می شـود، بایـد نحـوه انجـام تحلیـل فاندامنتال یـا بنیـادی را بر روی 
ارزهـای دیجیتـال بیاموزیـد تـا بـر اسـاس اطالعـات موثق، بـه جای 

تبلیغـات بـازار، تصمیم گیـری کنید.
در دارایی هـای سـنتی نظیر سـهام، تحلیـل فاندامنتال شـامل ارزیابی 
سـالمت مالـی شـرکت بـر اسـاس صورت هـای مالـی آن اسـت. از 
آنجایـی کـه سـرمایه گذاران متخصـص در زمینـه ی دارایی هـای مالی 
سـنتی دارای میـزان بسـیار زیـاد اطالعـات بـرای تحلیـل هسـتند، 
تحلیـل بنیـادی تقریبـًا فرآینـد سـاده ای اسـت. امـا در بـازار نویـن 

ارزهـای دیجیتـال، فاکتورهـای تحلیـل فاندامنتـال چیسـت؟

هنگامـی کـه صحبـت از ارزهـای دیجیتـال 
متفـاوت  کلـی  طـور  بـه  شـرایط  می شـود، 
هیـچ  کریپتویـی  پروژه هـای  اکثـر  اسـت. 
سـنتی  معیارهـای  سـایر  یـا  سـود  درآمـد، 
را ندارنـد کـه افـراد حاضـر در دنیـای امـور 
مالـی بتواننـد بـرای ارزش گـذاری دارایی های 
وجـود  بـدون  کننـد.  اسـتفاده  آن  از  مالـی 
معیارهـای سـنتی کـه قضـاوت را بـر اسـاس 
آن هـا می تـوان انجام داد، سـرمایه گذاران ارز 
دیجیتـال بایـد از زاویـه ای دیگر و بر اسـاس 
و  گسـترده  تحقیقـات  پیش بینـی،  منطـق، 
عمیـق و پتانسـیل ارز دیجیتال مـورد نظر، به 

بپردازنـد. آن  فاندامنتـال  تحلیـل 

در ایـن شـماره قصـد داریـم تـا شـما را بـه 
فضـاي تيـم تحليـل كويـن  پـالس ببريـم و 
نشـان دهيـم كـه چگونـه يـك پـروژه در تيم 
كويـن  پـالس مـورد تحليـل و بررسـي قـرار 
مي گيـرد و اعضـاي تيـم چگونـه مباحث يك 
پـروژه را بـه چالـش مي كشـند. بـا مـا همراه 

باشيد.

Please Scan Me!
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خودتـــان را معرفـــی کنیـــد و در مـــورد شـــغل فعلـــی خـــود کمـــی 
توضیـــح دهیـــد.

ــک  ــب یـ ــت در قالـ ــدت زیادیسـ ــتم، مـ ــی هسـ ــاهین نورصالحـ شـ

پژوهشـــگر کنجکاوی-محـــور، در شـــبکه بانکـــی مشـــغول بـــه فعالیـــت 

ـــگ  ـــکاوی در هلدین ـــگاه کنج ـــت آزمایش ـــر مدیری ـــال حاض ـــتم. در ح هس

ـــرار  ـــب ق ـــده اینجان ـــر عه ـــاد( ب ـــادرات )ص ـــک ص ـــوآوری بان ـــاوری و ن فن

دارد.

ــگران  ــام پژوهشـ ــا نـ ــتر بـ ــه بیشـ ــور، کـ ــگران کنجکاوی-محـ پژوهشـ

ـــن  ـــالف محققی ـــر خ ـــوند، ب ـــناخته می ش ـــا ش ـــی در دنی ـــمان های آب آس

ــه  ــاس عالقـ ــر اسـ ــود را بـ ــی خـ ــات تحقیقـ ــتور-محور، موضوعـ دسـ

شـــخصی و حـــس کنجـــکاوی تعییـــن می کننـــد. بـــه همیـــن دلیـــل 

ــات و  ــن موضوعـ ــه روی جدیدتریـ ــد کـ ــانس را دارنـ ــن شـ ــرًا ایـ اکثـ

ـــرو  ـــش پیش ـــته و نق ـــز داش ـــاوری تمرک ـــم و فن ـــای عل ـــش های دنی پرس

داشـــته باشـــند.

چه زمانی و چگونه با ارزهای دیجیتال آشنا شدید؟
ـــژه ای  ـــان وی ـــدم اطمین ـــا، حـــس ع ـــز ارزه ـــه رم ـــا مقول ـــدو آشـــنایی ب در ب

بـــه آن هـــا داشـــتم و همیـــن امـــر موجـــب شـــد خیلـــی دیـــر روی 

آن هـــا تمرکـــز کنـــم. شـــاید ســـال 1395 یـــا 1396 آشـــنایی مقدماتـــی 

ـــه  ـــم ب ـــوز ه ـــه هن ـــردم و البت ـــروع ک ـــا را ش ـــه آن ه ـــاختار فناوران ـــا س ب

ـــه  ـــی دارد ک ـــاط ضعف ـــه در نق ـــی ریش ـــن بدبین ـــتم. ای ـــن هس ـــا بدبی آن ه

ـــمیت  ـــه رس ـــختی ب ـــه س ـــز ب ـــر نی ـــای معتب ـــز ارزه ـــای رم ـــی در دنی حت

شـــناخته می شـــوند. بـــه طـــور مثـــال پرســـش های زیـــادی پیرامـــون 

عـــدم تحقـــق رویـــای غیرمتمرکـــز بـــودن رمـــز ارزهـــا مطـــرح هســـت 

ــطوح  ــن سـ ــا در پایین تریـ ــان آن هـ ــد متولیـ ــر می رسـ ــه نظـ ــه بـ کـ

طراحـــی سیســـتم، اراده ای بـــرای پاســـخ دادن بـــه آن هـــا ندارنـــد و 

ـــند.  ـــته باش ـــت داش ـــرل آن را در دس ـــن کنت ـــای ممک ـــا ج ـــد ت می خواهن

ـــًا در  ـــا تمام ـــز ارزه ـــه رم ـــبت ب ـــن نس ـــگاه م ـــرد آزمایش ـــن، رویک بنابرای

ـــرمایه آن  ـــاری و س ـــائل تج ـــده و مس ـــن ش ـــه ی آن تدوی ـــت فناوران جه

ـــت. ـــرو اس ـــان روب ـــدم اطمین ـــا ع ـــان ب همچن

 

بـــا توجـــه بـــه اینکـــه بـــا حوزه هـــای مختلـــف ارز دیجیتـــال آشـــنا 
هســـتید بـــه نظـــر شـــما جذاب تریـــن موضـــوع در مـــورد ارزهـــای 

چیســـت؟ دیجیتـــال 
ـــه ی  ـــت هم ـــطح جذابی ـــن س ـــاع در باالتری ـــون اجم ـــائل پیرام ـــًا مس قطع

ـــرار دارد. ـــا، ق ـــز ارزه ـــه رم ـــز، از جمل ـــتم های غیرمتمرک سیس

فکر می کنید آینده بالک چین به کجا خواهد رسید؟
ــود. در  ــد بـ ــتم ها خواهـ ــدی سیسـ ــل بعـ ــاخت نسـ ــن زیرسـ بالک چیـ

ـــه  ـــزون ب ـــاز روز اف ـــل نی ـــه دلی ـــه اول ب ـــد. در درج ـــک نکنی ـــورد ش ـــن م ای

شـــفافیت و در درجـــه دوم نیـــاز مبـــرم بـــه مقـــاوم کـــردن داده هـــای 

ـــا  ـــا، ی ـــد افزاره ـــایبری و ب ـــالت س ـــواع حم ـــه ان ـــبت ب ـــده نس ـــره ش ذخی

ـــف. ـــدان متخل ـــی کارمن حت

اگـــر در حـــوزه ای کـــه فعالیـــت می کنیـــد بخواهیـــد از تکنولـــوژی 
بالک چیـــن اســـتفاده کنیـــد ایـــده ای بـــرای آن داریـــد؟

مهندس
شاهین نورصالحی

مصاحبه با :
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بـــا توجـــه بـــه حضـــور آزمایشـــگاه کنجـــکاوی در درون 

ـــی  ـــن در طراح ـــای بالک چی ـــًا کاربرده ـــی، قطع ـــبکه ی بانک ش

نســـل های پیشـــرفته تر از بانکـــداری الکترونیکـــی مـــد نظـــر 

قـــرار دارد. پـــروژه زنجیـــره بلوک هـــای عظیـــم بـــه همیـــن 

منظـــور و بـــا ویژگی هایـــی کـــه آن را مناســـب کاربردهـــای 

ـــده و  ـــارج ش ـــه خ ـــه اولی ـــه نمون ـــد، از مرحل ـــداری می کن بانک

آمـــاده بهره بـــرداری می گـــردد.

دوســـت داریـــم کمـــی در مـــورد آینـــده ی بیت کویـــن و 
دولت هـــا صحبـــت کنیـــم، بـــه نظـــر شـــما در ایـــران چـــه 
الزم  زیرســـاخت هایی  چـــه  افتـــاد؟  خواهـــد  اتفاقـــی 

اســـت؟
ــدم  ــث عـ ــه بحـ ــت کـ ــواردی اسـ ــر از مـ ــی دیگـ ــن یکـ ایـ

اطمینـــان اولیـــه کـــه داشـــتیم را بازتـــر می کنـــد. مـــا 

ــه  ــن، آن  را بـ ــا بیت کویـ ــا بـ ــز ارزهـ ــور رمـ ــدای ظهـ در ابتـ

ــردم در  ــط مـ ــداری ارزش توسـ ــتم نگهـ ــوان یـــک سیسـ عنـ

ــا  ــناختیم، امـ ــا شـ ــادی دولت هـ ــتباهات اقتصـ ــل اشـ مقابـ

ـــه  ـــان داد ک ـــا نش ـــه م ـــت ب ـــات کار در نهای ـــاع اثب ـــدل اجم م

ایـــن دولت هـــا هســـتند کـــه می تواننـــد بیشـــترین قـــدرت 

پـــردازش و تولیـــد انـــرژی نیروگاه هـــا را در اختیـــار گرفتـــه 

ـــد.  ـــروم کنن ـــبکه مح ـــداری ش ـــارکت در نگه ـــردم را از مش و م

ـــود. ـــته ش ـــا کاس ـــز ارزه ـــد از ارزش رم ـــد ش ـــث خواه ـــن باع ای

بنابرایـــن بـــه نظـــر می رســـد روشـــی کـــه رمـــز ارز مونـــرو 

ــن  ــاد بیت کویـ ــه ایجـ ــداف اولیـ ــا اهـ ــت بـ در پیـــش گرفـ

همخوانـــی بهتـــری داشـــته باشـــد. یعنـــی جایـــی کـــه بـــا 

 ،SHA256 بـــه جـــای RandomX اســـتفاده از الگوریتـــم

فرصـــت توزیـــع قـــدرت پـــردازش بیـــن پردازنده هـــای 

مـــردم عـــادی را بیشـــتر کـــرده و ماینینـــگ صنعتـــی را بـــه 

نوعـــی منســـوخ می کنـــد.

آیـــا  می بینیـــد؟  چگونـــه  ایـــران  در  را  رمـــزارز  جامعـــه 
دارنـــد؟ گفتـــن  بـــرای  حرفـــی  ایرانـــی  تحلیلگـــران 

جامعـــه رمـــز ارزی در ایـــران بـــه نـــدرت در الیه هـــای 

زیرســـاخت و عمیـــق فنـــاوری پیچیـــده بالک چیـــن وارد 

می شـــود و در انـــدک پروژه هـــای اجـــرا شـــده بـــه دانلـــود 

کدهـــای آمـــاده پروژه هـــا بیشـــتر عالقـــه نشـــان می دهـــد. 

ـــگ  ـــروش و ماینین ـــد و ف ـــه خری ـــًا جنب ـــز ارز عمدت ـــران رم در ای

ـــد  ـــد ش ـــد ارزش نخواه ـــب تولی ـــًا موج ـــه مطلق ـــرده ک ـــدا ک پی

ـــفم. ـــت متأس ـــن باب و از ای

آشـــنا  ســـرمایه گذاری  شـــرکت های  کاری  رونـــد  بـــا 
هســـتید؟ بـــه نظـــر شـــما بـــرگ برنـــده ی آن هـــا در ورود بـــه 

باشـــد؟ می توانـــد  چـــه  رمزارزهـــا  بـــازار 
ــون  ــق پیرامـ ــی و موفـ ــرمایه گذاری منطقـ ــت سـ ــد اسـ بعیـ

ـــدا  ـــم در ابت ـــن مه ـــیم. ای ـــته باش ـــران داش ـــا در ای ـــز ارزه رم

ـــور در  ـــی و ارزی کش ـــن پول ـــع قوانی ـــفافیت موض ـــد ش نیازمن

ـــکا  ـــل ات ـــون قاب ـــک قان ـــا ی ـــت و ت ـــز ارزهاس ـــده رم ـــال پدی قب

ـــه  ـــرمایه گذاران عالق ـــد، س ـــده باش ـــر نش ـــورد منتش ـــن م در ای

ـــد داد.  ـــان نخواهن ـــه آن را نش الزم ب

از ایده هـــای بالک چینـــی خـــود بگوییـــد. دوســـت داریـــد 
چـــه پـــروژه ای را در آینـــده راه انـــدازی کنیـــد؟

خوشـــبختانه پـــروژه زنجیـــره بلوک هـــای عظیـــم بـــه پایـــان 

نزدیـــک شـــده و ایـــن زیرســـاخت خوبـــی بـــرای بقیـــه ی 

ایده هـــا ایجـــاد می کنـــد و می توانـــد ســـرعت ســـاخت 

نمونه هـــای اولیـــه ایده هـــا را افزایـــش دهـــد. احتمـــااًل 

طراحـــی یـــک رمـــز ارز کـــه بتوانـــد بـــا انـــرژی خورشـــیدی 

فعالیـــت کنـــد، از باالتریـــن شـــانس بـــرای پیگیـــری در 

ـــد  ـــم نیازمن ـــن مه ـــت. ای ـــوردار اس ـــکاوی برخ ـــگاه کنج آزمایش

طراحـــی یـــک مـــدل اجمـــاع کامـــاًل جدیـــد اســـت کـــه در 

ـــات  ـــان ثب ـــام بره ـــا ن ـــی ب ـــبکه بانک ـــال 97 در ش ـــای س انته

معرفـــی گردیـــد. 

فکـــر می کنیـــد چـــه کمبـــودی در پروژه هـــای مبتنـــی بـــر 
حـــوزه  کـــدام  خالـــی  جـــای  یـــا  دارد  وجـــود  بالک چیـــن 

می شـــود؟ احســـاس  بیشـــتر 
طراحـــی و پیاده ســـازی آن چیـــزی کـــه در ایـــران بـــه اســـم 

ــن  ــت، بزرگتریـ ــده اسـ ــذاری شـ ــان روا نامگـ ــز ارز جهـ رمـ

کاســـتی مـــا در میـــان انـــواع پروژه هـــای مبتنـــی بـــر 

ـــات  ـــته تجربی ـــدت توانس ـــن م ـــا در ای ـــت. دنی ـــن اس بالک چی

ـــرای  ـــی ب ـــا حت ـــی م ـــت آورد، ول ـــه دس ـــمندی را ب ـــیار ارزش بس

ارائـــه یـــک مـــورد موجـــه هـــم نتوانســـتیم اقـــدام کنیـــم. 

ــتم های  ــا سیسـ ــاط بـ ــدم ارتبـ ــم عـ ــی آن هـ ــل اصلـ دلیـ

مالـــی جهانـــی و صرافی هـــای معتبـــر بین المللـــی اســـت و 

در درجـــه دوم کمـــی کـــم کاری متخصصیـــن داخلـــی.

ــوند  ــوزه می شـ ــن حـ ــی وارد ایـ ــه تازگـ ــه بـ ــرادی کـ ــرای افـ بـ
ــد؟ ــه ای داریـ ــه توصیـ چـ

ـــه کنیـــد و از اینکـــه ســـریعًا بتوانیـــد  کار عمیـــق علمـــی و فناوران

ـــدار شـــوید بپرهیزیـــد. ـــاوری پول از طریـــق ایـــن نـــوع از فن

 
سخن پایانی

ســـخن پایانـــی هرگـــز نمی توانـــد غیـــر از مخاطـــب قـــرار 

ــی  ــی و مالـ ــوری پولـ ــذار و رگوالتـ ــای قانون گـ دادن نهادهـ

ــده  ــب مانـ ــی و عقـ ــا بی عملـ ــه بـ ــرا کـ ــد، چـ ــور باشـ کشـ

نگـــه داشـــتن زیرســـاخت های قانونـــی در ایـــن مـــورد، 

خســـارت های فراوانـــی بـــه کشـــور و ارزش ریـــال وارد 

می شـــود.
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CRYPTO DASHBOARD

18 December  2021   

31 December 2021     10 دی   

27 December  2021   

31 December 2021     10 دی   

31 December 2021     10 دی   

31 December 2021     10 دی   

20 December 2021     29 آذر   

31 December 2021     10 دی   

29 December 2021     8 دی   

31 December 2021      10 دی   

31 December 2021     10 دی   

31 December 2021     10 دی   

bZx Protocol )BZRX(

Cartesi )CTSI(

Blue Horizon )BLH(

Reserve Rights Token )RSR(

Polkacity )POLC(

The Sandbox )SAND(

Fetch.ai )FET(

Theta Network )THETA(

KardiaChain )KAI(

Trias Token )TRIAS(

Swipe )SXP(

SafeMoon )SAFEMOON(

تبديل توكن 10:1

Rollups روي شبكه اصلي

NFT راه اندازی بازار

راه اندازي شبكه اصلي

NFT راه اندازي بازي

راه اندازي بازي ساز ورژن 1.0

MOBIX  ايردراپ    

    پلتفرم ورژن 2 قراردادهاي هوشمند 

هاردفورك

راه اندازي شبكه اصلي ورژن 3.0

Swipe Financial تغيير نام به

راه اندازی بالك چين

27  آذر 

6  دی 






