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در حال حاضر استیبل کوین های متعددی 
به بازار هجوم آورده اند. آیا این ارزهای 

مجازی »قیمت ثابت« می توانند تحولی در 
فضای کریپتو ایجاد کنند؟ 

بالکچین می تواند تقریبا هر صنعتی را متحول کند. این فناوری از میان کاربردهای احتمالی 
مختلفی که دارد، ابتدا به سراغ صنعت پرداخت رفته و می خواهد سیستم پرداخت جهانی 
را بهبود دهد. این سیستم جهانی جدید امنیت و شفافیت و سرعت بیشتری خواهد داشت، 

توزیع شده خواهد بود و از رمزارزها استفاده خواهد کرد.

ارزش رمزارزها و به ویژه بیت کوین، هر روز نوسان دارد. با اینکه هدف رمزارزها افزایش امنیت 
است، اما ارزش این پول های دیجیتال هنوز تثبیت نشده است. 

در مواردی دیده ایم که سرمایه گذاران حوزه کریپتو در مدت زمان کوتاهی میلیون ها دالر سود 
کسب کرده اند، ولی تنها پس از چند هفته تمام ثروت خود را از دست داده اند. این اتفاقات 
نشان از ماهیت غیرقابل اعتماد بیت کوین دارد؛ به ویژه زمانی که از آن به عنوان ارزی برای 

خریدوفروش کاال و خدمات استفاده شود.
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اینجاست که استیبل کوین ها وارد می شوند. استیبل کوین، نسبت به رمزارزهای عادی، ثبات 
بسیار بیشتری دارد و هر روز محبوبیت بیشتری به دست می آورد، زیرا ارزش هر استیبل کوین 

معادل مقدار مشخصی از یک دارایی دیگر مثل طال یا دالر آمریکاست. 

در نتیجه، استیبل کوین ها بسیاری از مزیت های رمزارزها )مثل شفافیت، امنیت، حریم 
خصوصی و غیره( را دارند، ولی نوسان قیمت رمزارزها را ندارند. استیبل کوین ها به عنوان 
راهکاری ساده، پایدار، مقیاس پذیر و امن برای انجام تراکنش های دیجیتال مطرح شده اند؛ 
زیرا بسیاری از کسب وکارها حاضر نیستند از پولی استفاده کنند که شاید ارزشش در کمتر از 

یک روز سقوط کند. 

به تازگی شاهد پدیده ای به نام »حمله استیبل کوین ها« بوده ایم. گزارشات اخیر نشان داده است 
که حداقل 57 استیبل کوین مختلف وارد بازار شده یا در مرحله توسعه هستند. عالوه بر آن، 
استاندارد پاکسوس )PAX( و جمنای دالر )GUSD( دو استیبل کوین مورد تایید و تحت 

نظارت سازمان خدمات مالی ایالت نیویورک هستند که پشتوانه هر دوی آنها دالر است. 

در این وایت پیپر به بررسی جزئیات مختلف استیبل کوین ها می پردازیم، ماهیت آنها را بررسی 
می کنیم و انواع مختلف و کاربردهای  آنها را مورد تحلیل قرار می دهیم.
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1
استیبل کوین چیست؟

در حال حاضر، سازمان ملل متحد، 180 ارز مختلف؛ از دالر آمریکا تا یوروی اروپا و ین ژاپن 
را به رسمیت می شناسد.  از این ارزها برای خریدوفروش خدمات و کاالهای مختلف در سراسر 
دنیا استفاده می شود. علی رغم پدیده هایی مثل تورم و نوسان نرخ تبدیل، ارزش این ارزها معموال 

نوسان روزانه ندارد. 

بنابراین اقتصادهای مختلف می توانند به این ارزهای دولتی اتکا کنند. به عبارت دیگر اگر امروز 
بتوانید با پرداخت 3/50 دالر، یک قرص نان تهیه کنید، احتمال بسیار کمی وجود دارد که فردا 

قیمت نان به 99 سنت افت کند. 

استیبل کوین نوعی ارز دیجیتال است که سعی در تقلید این رفتار به نسبت پایدار ارزهای دولتی 
دارد.  به طور کلی می توان گفت استیبل کوین نوعی رمزارز است که ارزش آن به ارزش یک دارایی 
پیوند خورده است. دارایی پشتوانه استیبل کوین ها می تواند متفاوت باشد و در قسمت های بعدی 

به بررسی جزئیات این موضوع خواهیم پرداخت. 

استیبل کوین های زیادی وجود دارند که یک به یک با ارزهای فیات مختلف مثل دالر آمریکا یا 
یورو، معادل سازی شده اند و می توانند در صرافی های مختلف به فروش برسند. از دارایی های 
دیگری مثل طال یا حتی سایر رمزارزها نیز می توان به عنوان پشتوانه استیبل کوین ها استفاده کرد. 
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2
چرا از استیبل کوین استفاده کنیم؟

استیبل کوین ها، بر خالف سایر رمزارزها، نوسان قیمت شدیدی ندارند.  برای نمونه، در سال 
2010، یک برنامه نویس با پرداخت 10 هزار بیت کوین )که در آن زمان حدود 30 دالر ارزش 
داشت(، دو عدد پیتزا خرید، ولی آن 10 هزار بیت کوین اکنون حدود 82 میلیون دالر ارزش 

دارند )که ناشی از نوسان بسیار شدید قیمت بیت کوین است(. 

در نتیجه بسیاری از کسب وکارها نسبت به بیت کوین به عنوان یک ابزار پرداختی چندان مطمئن 
نیستند. مثال، مایکروسافت از سال 2014 شروع به پذیرش بیت کوین کرد، ولی اوایل سال 
2019 به دلیل نوسانات قیمت بیت کوین، پذیرش آن را متوقف کرد. هرچند کسب وکارهای 
متعددی مثل »Overstock« و »Shopify« هم شروع به استفاده از بیت کوین کرده اند، اما 

فاصله زیادی تا فراگیر شدن این رمزارز وجود دارد. 

در مقابل، استیبل کوین ها از مزیت های مختلف رمزارزها مثل شفافیت، امنیت، تغییرناپذیری، 
سرعت، حریم خصوصی و کم بودن کارمزد، بهره مند هستند؛ بدون اینکه ضمانت و اعتماد 

موجود در ثبات ارزهای فیات )مثل دالر و یورو( را از دست بدهند. 

استیبل کوین ها می توانند مزیت های زیادی برای صنایع مختلف داشته باشند؛ صنایعی که به 
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پرداخت سریع و امن پول نیاز دارند؛ از کارگران مهاجری که می خواهند برای خانواده های خود 
پول بفرستند گرفته تا کسب وکارهای بزرگی که به دنبال پیدا کردن راهکارهای ارزان تر و پربازده تر 

برای پرداخت به تامین کنندگان خارجی خود هستند. 

به این ترتیب دیگر جای نگرانی وجود ندارد که ارزش دارایی ناگهان سقوط کند. مانند اتفاقی که 
برای بیت کوین افتاد که از ژانویه 2019 حدود 60 درصد کاهش ارزش پیدا کرد. 

نمونه دیگری از کاربردهای استیبل کوین ها مربوط به جامعه هایی است که دسترسی مناسبی 
به سرویس های مالی و بانکی ندارند. فناوری استیبل کوین به این افراد امکان استفاده از ارزی 

جهانی را می دهد که از دیدگاه تئوری، به قوانین و شرایط محلی محدود نیست. 

استیبل کوین ها در کل اکوسیستم خدمات مالی نیز فرصت های بزرگی به وجود آورده اند. 
همه جنبه های این اکوسیستم، از وام دهی بین المللی تا برنامه ریزی مالی، می تواند از وجود 
یک سیستم توزیع شده سود ببرد. برای نمونه در صورتی که از استیبل کوین ها برای وام دهی 
بین المللی استفاده شود، می توان قابلیت اطمینان تراکنش های همتابه همتا را تضمین کرد و 

نیازی به استفاده از ارزهای بی ثبات مثل بیت کوین وجود نخواهد داشت. 

به طور کلی می توان گفت استیبل کوین ها روی تمام نقش آفرینان صنعت کریپتو از تریدرها و 
سرمایه گذاران گرفته تا کسب وکارهای مبتنی بر بالکچین، تاثیر زیادی خواهد داشت. 

به عنوان مثال، در صورت سقوط بازار، استیبل کوین ها می توانند راه نجاتی برای صاحبان رمزارز 
باشند؛ زیرا به آنها امکان تبدیل ارزهای بی ثبات خود را می دهند؛ بدون اینکه مجبور باشند 
دارایی خود را به ارزهای فیات تبدیل کنند )صرافی های رمزارز معموال اجازه استفاده از ارزهای 

فیات را نمی دهند یا کارمزد بسیار زیادی برای آنها دریافت می کنند(. 

چند کاربرد مختلف برای استیبل کوین ها وجود دارد ولی قبل از بررسی بیشتر این کاربردها، 
باید انواع مختلف استیبل کوین ها را بهتر بشناسیم. 
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3
انواع استیبل کوین ها

استیبل کوین ها چهار نوع اصلی دارند. 

انواع استیبل کوین ها

دارای 
پشتوانه فیات

دارای 
پشتوانه کاالیی

دارای 
پشتوانه کریپتو

بدون 
پشتوانه

استیبل کوین های دارای پشتوانه فیات
رایج ترین استیبل کوین ها دارای پشتوانه ای از ارزهای فیات مثل دالر آمریکا، یورو یا پوند 

انگلستان هستند. 

معموال این نوع استیبل کوین ها با نسبت یک به یک توسط ارزهای فیات پشتیبانی می شوند، 
به این معنی که یک واحد از استیبل کوین معادل یک واحد از ارز فیات پشتوانه است. در 
نتیجه، به ازای استیبل کوین های دارای پشتوانه فیات، پول واقعی در حساب بانکی صادرکننده 

استیبل کوین وجود دارد و به عنوان پشتوانه آن استیبل کوین استفاده می شود. 

زمانی که صاحب استیبل کوینی بخواهد کوین های خود را به پول نقد تبدیل کند، سازمانی که 
مدیریت آن استیبل کوین را به عهده دارد، پول معادل استیبل کوین را از حساب خود برداشت 

کرده و به آن فرد می دهد. استیبل کوین های آن فرد پس از این کار، از بین می روند. 

استیبل کوین های دارای پشتوانه فیات ساده ترین نوع استیبل کوین ها هستند و این سادگی 
مزیت های زیادی خواهد داشت؛ زیرا درک مفهوم آنها برای افرادی که به تازگی وارد صنعت 

کریپتو شده اند، کار ساده ای است و در نتیجه امکان فراگیر شدن آنها وجود دارد. 

تا زمانی که اقتصاد کشور صادرکننده ارز، پشتوانه یک استیبل کوین پایدار باشد، ارزش آن 
استیبل کوین دچار نوسان نمی شود. بنابراین حتی اگر کل صنعت کریپتو سقوط کند و ارزش 

بیت کوین به صفر برسد، این نوع استیبل کوین ها تحت تاثیر قرار نمی گیرند. 
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انواع استیبل کوین های دارای پشتوانه فیات
تتر )USDT( محبوب ترین استیبل کوین موجود است و در حال حاضر از لحاظ ارزش بازار رتبه 
در رتبه نهم قرار دارد. همچنین از لحاظ حجم تراکنش های روزانه، این رمزارز پس از بیت کوین 

در رتبه دوم قرار می گیرد. 

با این وجود، رسوایی های زیادی در مورد تتر به وجود آمده است. شایعه هایی مبنی بر اینکه تتر 
بیشتر از ارز فیاتی که در اختیار داشته، توکن صادر کرده، ولی هنوز حسابرسی های دقیق این 
سازمان منتشر نشده اند. به همین دلیل است که استیبل کوین های متعددی در تالش هستند که 

جای تتر را بگیرند. 

یکی از این استیبل کوین ها، ترو یواس دی )TUSD( نام دارد که دومین استیبل کوین محبوب 
دنیا به حساب می آید و پشتوانه آن دالر آمریکا است. ترو یواس دی در واقع هیچ وقت به پول 
کاربران دست نمی زند؛ بلکه با استفاده از یک حساب امانی، امکان تبادل مستقیم دالر آمریکا 
را برای آنها به وجود می آورد و به این ترتیب پوشش قانونی برای تمام صاحبان توکن هایش ایجاد 

و تضمین می کند که توکن هایشان پشتوانه دالر آمریکا را دارند. 

استیبل کوین های بسیار زیاد دیگری نیز وجود دارند که دارای پشتوانه ارزهای فیات هستند. 
صرافی »لندن بالک« سازمانی بود که اولین استیبل کوین انگلستان را با نام LBXPeg صادر 
کرد و حتی استیبل کوینی به نام Candy در مغولستان وجود دارد که از »توگروگ« )واحد پول( 

مغولستان به عنوان پشتوانه استفاده می کند. 

شرکت »سیرکل« در اوایل سال 2019، استیبل کوینی به نام USDC( USD Coin( را صادر 
کرد که پشتوانه آن دالر آمریکاست و صرافی های مختلف مثل کوین بیس، پولونیکس و بیت -

زی آن را می پذیرند. 

دو استیبل کوین استاندارد »پاکسوس« و »جمنای دالر« اولین استیبل کوین هایی بودند که 
تحت نظارت قرار گرفتند و اداره خدمات مالی ایالت نیویورک به آنها مجوز داد. این اتفاق در 

سپتامبر 2018 رخ داد.
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استیبل کوین های دارای پشتوانه کاالیی
استیبل کوین های دارای پشتوانه کاالیی در واقع استیبل کوین هایی هستند که دارایی های 
خاصی مثل فلزات گرانبها، پشتوانه  آنها است. طال پرکاربردترین فلز در این زمینه است، ولی 
استیبل کوین هایی دیگری نیز وجود دارند که از نفت، امالک یا سبدهای مختلف فلزات گرانبها 

به عنوان پشتوانه استفاده می کنند. 

دارندگان این استیبل کوین ها در واقع صاحب یک دارایی ملموس باارزش هستند )ویژگی ای 
که در مورد اکثر رمزارزها صدق نمی کند(. امکان افزایش ارزش این دارایی ها در طول زمان 

وجود دارد و بنابراین افراد انگیزه کافی برای نگه داشتن توکن های این استیبل کوین ها را دارند.

استیبل کوین های دارای پشتوانه کاالیی به افراد کل دنیا امکان سرمایه گذاری روی فلزات گرانبها 
مثل طال یا امالک در سوئیس را می دهند. این نوع دارایی ها معموال همیشه در اختیار افراد 
ثروتمند بوده اند، ولی استیبل کوین ها فرصت هایی برای سرمایه گذاری توسط افراد طبقه متوسط 

در سراسر جهان را نیز به وجود می آورند.  

به عنوان نمونه،) DGX( Digix Gold توکنی مبتنی بر استاندارد ERC-20 )در شبکه اتریوم( 
است و پشتوانه طال دارد؛ به طوری که هر DGX معادل یک گرم طالست. این طال در خزانه ای 

در سنگاپور ذخیره شده و هر سه ماه یک بار برای تضمین شفافیت آن حسابرسی می شود.

 DGX مدعی هستند که دسترسی به طال را »دموکراتیزه« کرده اند. صاحبان DGX سازندگان
حتی می توانند توکن های خود را به طال تبدیل کنند، ولی برای این کار باید به سنگاپور بروند. 

)Tiberius Coin )TCX پشتوانه ای از هفت فلز گرانبها دارد که معموال در ساخت سخت افزار 
استفاده می شوند. از آنجایی که از این فلزها برای ساخت فناوری های جدید مثل پنل های 

خورشیدی استفاده می شود بنابراین ارزش این کوین هم افزایش پیدا می کند. 

)SwissRealCoin )SRC استیبل کوین دیگری است که از امالک ساخته شده در کشور 
سوئیس به عنوان پشتوانه استفاده می کند. دارندگان این توکن می توانند به گزینه های موجود 

برای سرمایه گذاری رای دهند. 
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استیبل کوین های دارای پشتوانه کریپتو 
پشتوانه این استیبل کوین ها، رمزارزهای دیگر است. در نتیجه، ویژگی توزیع شده بودن این 
استیبل کوین ها نسبت به استیبل کوین های دارای پشتوانه فیات بسیار برجسته تر است، زیرا همه 
تراکنش ها روی بالکچین اتفاق می افتند.  معموال ارزش پشتوانه ای که برای این استیبل کوین ها در نظر 
گرفته می شود، از ارزش خود توکن ها بیشتر است درنتیجه استیبل کوین می تواند از نوسانات قیمت 
در امان باشد. مثال برای اینکه بتوانیم 500 دالر استیبل کوین صادر کنیم، باید 1000 دالر اتر به عنوان 
پشتوانه داشته باشیم. در این شرایط، استیبل کوین ما 200 درصد پشتوانه دارد و حتی اگر قیمت اتر 25 
درصد کاهش پیدا کند )یعنی ارزش پشتوانه به 750 دالر برسد( مشکلی به وجود نخواهد آمد؛ زیرا 

ارزش کل توکن ها از 500 دالر بیشتر است.  

و اگر قیمت رمزارزی که به عنوان پشتوانه استفاده شده 
است، به شدت کاهش پیدا کند، این دسته استیبل کوین ها 

به صورت خودکار نقد می شوند. 

استیبل کوین های دارای پشتوانه رمزارز، ماهیتی توزیع شده دارند و امکان انجام فرایندها را 
به صورت امن تر و شفاف تر فراهم می کنند؛ بدون اینکه نیاز به اعتماد به شخص ثالث وجود داشته 
باشد. هیچ کس کنترل کامل پول موجود در سیستم را در اختیار ندارد. به عالوه، معموال این نوع 
استیبل کوین ها چند نوع رمزارز را به عنوان پشتوانه خود استفاده می کنند تا ریسک را کاهش دهند.  
قابلیت نقدشوندگی این نوع استیبل کوین ها بسیار بیشتر است؛ به این معنی که می توان به سرعت 
و با پرداخت کارمزد بسیار کم، آنها را به دارایی پشتوانه شان تبدیل کرد.  استیبل کوین های دارای 
پشتوانه رمزارز، پیچیده ترین حالت استیبل کوین ها هستند و به همین دلیل محبوبیت زیادی به دست 
نیاورده اند و باید هنوز ایرادهایشان رفع شود.  Dai محبوب ترین استیبل کوین دارای پشتوانه رمزارز 
است که سازمان MakerDAO آن را به وجود آورده و ارزش آن معادل یک دالر است، ولی در واقع 
از توکن های اتر به عنوان پشتوانه آن استفاده شده است. این توکن ها با استفاده از قراردادهای هوشمند 

اتریوم، امن شده اند. 

500 دالر استیبل کوین 
دارای پشتوانه رمزارز 

1000 دالر 
پشتوانه اتر
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استیبل کوین های بدون پشتوانه 
استیبل کوین های بدون پشتوانه، همان طور که از اسم شان مشخص است، پشتوانه ای ندارند و 

این موضوع با توجه به ماهیت استیبل کوین ها عجیب به نظر می رسد. 

در گذشته از طال به عنوان پشتوانه دالر آمریکا استفاده می شد، ولی چند دهه است که دیگر 
این کار انجام نمی شود و دالر توانسته به تنهایی ثبات خود را حفظ کند. همین ایده در مورد 
استیبل کوین های بدون پشتوانه اعمال شده است. میزان عرضه این نوع استیبل کوین ها به صورت 

الگوریتمی کنترل می شود. به این مدل، seignorage shares می گویند. 

با افزایش تقاضا، استیبل کوین های جدید ایجاد می شوند تا قیمت به سطح طبیعی خود بازگردد. 
اگر قیمت این نوع استیبل کوین در بازار کم باشد، می توان با خرید حجم زیادی از آن، میزان 
توکن های در گردش را کاهش داد. از دیدگاه تئوری، قیمت این استیبل کوین ها بر اساس عرضه 

و تقاضا مشخص می شود. 

این استیبل کوین ها، بیشترین توزیع شدگی و استقالل ممکن را دارند؛ زیرا از هیچ دارایی ای 
به عنوان پشتوانه آنها استفاده نمی شود. در نتیجه حتی اگر کل بازار کریپتو یا دالر آمریکا هم 
سقوط کنند، این نوع استیبل کوین ها تحت تاثیر قرار نمی گیرند و می توانند ثبات خود را حفظ 

کنند. 

با این وجود، برای اینکه این استیبل کوین ها به موفقیت برسند، باید همیشه رشد کنند. در صورتی 
که بازارشان دچار سقوط شود، هیچ پشتوانه ای وجود ندارد و پول صاحبان توکن ها به کل از بین 

می رود. 

یکی از نمونه های استیبل کوین های بدون پشتوانه، Basis نامیده می شود که میزان عرضه آن 
به صورت الگوریتمی تنظیم می شود تا قیمت آن را ثابت نگه دارد. این استیبل کوین، خود را 

»رمزارز پایدار با بانک مرکزی الگوریتمی« می نامد. 
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4
کاربردهای استیبل کوین ها در دنیای واقعی 
هرچند استیبل کوین ها هنوز در مراحل اولیه ارائه شان به بازار قرار دارند، اما کاربردهای بالقوه 

بسیار زیادی دارند که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره می کنیم. 

ارزی برای کاربردهای روزمره
می توان از استیبل کوین ها مثل هر واحد پولی برای خریدوفروش استفاده کرد، ولی مزیت آنها 

این است که پشتوانه قانونی و مالی دارند. 

شاید در آینده بتوانیم با استفاده از کیف پول دیجیتالی که روی تلفن هوشمندمان نصب شده 
است، هر روز قهوه بخریم و با استفاده از رمزارز هزینه آن را بپردازیم. 

بین المللی  پرداخت های  برای  استیبل کوین ها 
نیز کاربرد زیادی دارند؛ زیرا دیگر نیازی به تبدیل 
ارزهای فیات مختلف نیست. به عنوان مثال، فردی 
که در هند زندگی می کند، می تواند استیبل کوینی 
دارای پشتوانه دالر آمریکا دریافت کند؛ بدون 
هنگفت  کارمزدهای  پرداخت  به  مجبور  اینکه 

باشد. 

ساده شدن پرداخت های مکرر و فردبه فرد
استیبل کوین ها امکان استفاده از قراردادهای مالی هوشمند را فراهم می کنند. این قراردادها 
به صورت خودکار اجرا می شوند و روی بالکچین قرار دارند، بدون اینکه هیچ شخص یا سازمان 
سومی در آنها دخالت کند. امکان ردگیری این تراکنش های خودکار وجود دارد و شفاف و 
غیرقابل بازگشت هستند؛ بنابراین برای پرداخت های مکرر مثل حقوق، قسط وام، اجاره و 
حق اشتراک خدمات مختلف ایده آل هستند. برای نمونه، کارفرمایی می تواند قراردادهای 
هوشمندی به وجود آورد که در پایان هر ماه، حقوق کارمندانش را به صورت استیبل کوین به 

حساب آنها واریز می کند. 

این ویژگی برای کسب وکارهایی مناسب است که 
کارمندانی در سراسر جهان دارند؛ زیرا فرایندهای 
طوالنی و کارمزدهای زیاد ارسال پول فیات را حذف 
می کند. با استفاده از استیبل کوین ها، این فرایند فقط 
چند دقیقه زمان الزم دارد و با کسری از هزینه های 

قبلی قابل انجام است. 

نمونه دیگر این است که موجر و مستاجری با ایجاد 
یک قرارداد هوشمند، اجاره ملک را بین خود ردوبدل کنند؛ بدون اینکه نگران نوسان قیمت 
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رمزارزهای عادی باشند.  همین ایده را می توان در مورد پرداخت های اتوماتیک قسط وام، حق 
اشتراک ماهیانه باشگاه یا حتی اهدای پول به سازمان های عام المنفعه نیز اعمال کرد.  

ارسال سریع و قابل اطمینان پول برای کارگران مهاجر
استیبل کوین ها قابلیت تغییر زندگی بسیاری از افراد جهان در کشورهای در حال توسعه را دارند. 
در دنیای امروز، کارگران مهاجر مجبور به استفاده از کسب وکارهایی مثل وسترن یونیون هستند 
تا بتوانند برای خانواده های خود پول بفرستند. این فرایند کند و پرهزینه است و بخش زیادی از 

پول کارگران صرف پرداخت کارمزد بانک ها می شود. 

استفاده از رمزارز راه جایگزینی برای حل این مشکل 
است که سرعت باال و هزینه کمی دارد، ولی همچنان 
یک مشکل دارد؛ ارزش رمزارزی مثل بیت کوین در 

روز می تواند تا 20 درصد تغییر کند. 

در مقابل، ارزش استیبل کوین ها ثابت است و می توانند 
گزینه بهتری باشند. کارگران و خانواده هایشان می توانند 
با استفاده از استیبل کوین ها، بدون نگرانی در مورد نوسان 

ارزش پول شان، با یکدیگر تعامل مالی داشته باشند. 

ارزش بازار ارسال پول توسط کارگران مهاجر در سال 2017، بیش از 613 میلیارد دالر بود و این 
فرصت بزرگی برای استیبل کوین ها به حساب می آید. 

محافظت در برابر سقوط ارزش پول محلی
در صورتی که ارزش پول یک کشور سقوط کند، شهروندان آن کشور می توانند به سرعت پول های 

خود را به استیبل کوین های دارای پشتوانه طال، دالر یا 
یورو تبدیل کنند و ریسک خود را کاهش دهند. 

برای نمونه، ابرتورم ونزوئال را در نظر بگیرید. به طور 
متوسط، قیمت کاالها هرچند هفته یک  بار، دوبرابر 
می شود و طبق گزارش صندوق بین المللی پول، تورم 
این کشور به یک میلیون درصد رسیده است. اکثر 
ساکنان ونزوئال پول کافی برای خرید غذا ندارند؛ زیرا 
ارزش پس اندازشان به شدت کاهش پیدا کرده و شرایط 

هر روز بدتر می شود. 

استیبل کوین ها راه حل مناسب برای افرادی است که دچار چنین بحران هایی شده اند؛ زیرا به آنها 
اجازه می دهند که به سرعت پول کم ارزش خود را به استیبل کوین تبدیل کرده و از دارایی هایشان 

محافظت کنند. 
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این امر به فراگیر شدن رمزارزها کمک خواهد کرد؛ زیرا فرایند ورود به عرصه کریپتو و خرید 
رمزارز را برای تازه واردان ساده می کند، چون آنها درکی از مفهوم رمزارز ندارند، ولی دالر و یورو 

را خوب درک می کنند. 

پیشرفت صرافی های رمزارز
در حال حاضر صرافی های رمزارز بسیار کمی از ارزهای 
فیات پشتیبانی می کنند؛ زیرا قوانین سخت گیرانه ای در 
این زمینه وجود دارد، اما استفاده از استیبل کوین ها این 
مشکل صرافی ها را حل می کند. آنها می توانند با استفاده 
از استیبل کوین های دارای پشتوانه فیات، امکان تبادل 

رمزارزـ  فیات را فراهم کنند. 

استفاده از استیبل کوین ها باعث کاهش قدرت بیت کوین در بازار هم می شود؛ زیرا در حال 
حاضر اکثر صرافی ها از کاربران شان می خواهند که قبل از فعالیت روی پلتفرم، مقداری 

بیت کوین در اختیار داشته باشند. 
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5
محدودیت ها

هرچند استیبل کوین ها مزیت های متعددی دارند، اما بدون محدودیت نیز نیستند. 

تتر یکی از نمونه های بارز مشکالت استیبل کوین ها را نشان می دهد. استیبل کوین های دارای 
پشتوانه فیات به صورت متمرکز اداره می شوند؛ به این معنی که یک سازمان واحد مسئولیت 
مدیریت آنها را بر عهده دارد. در نتیجه باید اعتماد داشت که آن سازمان به اندازه تمام توکن هایی 

که صادر کرده، ارز فیات در اختیار دارد. 

از آنجایی که تتر هنوز دفاتر حسابرسی شده خود را ارائه نکرده است، بسیاری از افراد معتقدند 
که این شرکت ارز فیات کافی برای تمام توکن های خود ندارد. در نتیجه ارزش بازار تتر در اکتبر 

2018 بیش از یک میلیارد دالر سقوط کرد.  

استیبل کوین ها برای رفع این مشکل باید به صورت منظم حسابرسی دفاتر خود را در اختیار 
سازمان های مستقل قرار دهند تا روال کارشان شفافیت داشته باشد. به این ترتیب می توان 

اطمینان حاصل کرد که این شرکت ها قابل اعتماد هستند و وجهه خوبی دارند. 

استیبل کوین ها دارای پشتوانه فیات باید تمام محدودیت های ارزهای فیات را رعایت کنند و در 
نتیجه قابلیت نقدشوندگی آنها کمتر از رمزارزهای عادی است. 

این امر بیش از هر چیز در مورد استیبل کوین های دارای پشتوانه کاال صدق می کند؛ زیرا اگر 
کسی بخواهد توکن های خود را به شمش طال تبدیل کند، باید ماه ها منتظر بماند و هزینه سفر به 
سنگاپور )یا هر کشور دیگری که خزانه در آن نگهداری می شود( را بپردازد.  عالوه بر آن، همیشه 

این ریسک وجود دارد که ارزش دارایی پشتوانه استیبل کوین ها سقوط کند. 

برای نمونه به چهارشنبه سیاه در انگلستان یا بحران روبل در روسیه در سال 1998 فکر کنید. اگر 
چنین اتفاقی برای ارزهای فیات رخ دهد، استیبل کوین هایی که از آنها به عنوان پشتوانه استفاده 

می کنند هم دچار بحران می شوند. 

استیبل کوین های دارای پشتوانه رمزارز نیز مشکالت خاص خود را دارند. وابسته بودن این 
استیبل کوین ها به دیگر رمزارزها باعث می شود که در مقابل ناپایداری قیمت، بیشتر آسیب پذیر 

باشند.  

سرنوشت این استیبل کوین ها به سرنوشت یک رمزارز خاص )یا مجموعه ای از آنها( گره خورده 
و به این معنی است که اگر ارزش آن رمزارز)ها( کاهش پیدا کند، ارزش استیبل کوین ها نیز 
کاهش می یابد. در صورتی که ارزش رمزارز پشتوانه سقوط کند، استیبل کوین های مبتنی بر 
آن به صورت خودکار نقد می شوند و در این حالت دیگر اصال پایدار نیستند. استیبل کوین های 
دارای پشتوانه رمزارز یک محدودیت دیگر نیز دارند؛ درک آنها کار سختی است و پیچیده ترین 

نوع استیبل کوین به حساب می آیند که ریسک اشتباه را به شدت افزایش می دهد. 
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آینده 
رمزارزها و استیبل کوین ها در حال حاضر در ابتدای راه قرار دارند و مدت زمان زیادی از 
ظهورشان نمی گذرد. این ارزهای دیجیتال هنوز به درستی شکل نگرفته اند و تا رسیدن به بلوغ و 

کمال فاصله بسیار زیادی دارند. 

هرچند نمی توان آینده بالکچین و استیبل کوین ها را پیش بینی کرد، اما می توان استدالل کرد که 
استیبل کوین ها به فراگیر شدن رمزارزها کمک زیادی خواهند کرد. 

هر یک از استیبل کوین ها مزایا و معایب خاص خود را دارند و هیچ کدام بی عیب نیستند. با این 
وجود، ارزش و ثباتی که برای افراد و کسب وکارها به ارمغان می آورند، می تواند تحول آفرین 
باشد، ولی هنوز نمی توان پیروزی یا شکست استیبل کوین ها را پیش بینی کرد و باید تالش های 

زیادی انجام شود تا ببینیم کدام راهکارها جواب می دهند و کدام موارد بی نتیجه هستند. 

6
 گزارش »استیبل کوین چیســت؟ « اولین بار توسط »سی بی اینســایت« منتشر شده است. 
»راه پرداخت« این گزارش را به زبان فارســی ترجمه و بازطراحی کرده اســت این گزارش با 

حمایت شرکت ققنوس منتشر شده و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.



اینگزارشدرراهپرداختباحمایتشرکتققنوستولیدومنتشرشدهاست


