
آیا واقعاً 
صالح آبادی 
با رمزارزها 

مخالف 
است؟

اولین 
سفارش 
واردات با 
رمزارز 
ثبت  شد!

دنیای جدید توکن های 
اوراق بهادار

مبین سوسن آبادی، مدیر توسعه کسب وکار 
مزدکس و  پوریا بختیاری کارشناس و 
فعال بازار سرمایه از روش  های جدید 

سرمایه گذاری می گویند

رئیس کل بانک 
مرکزی درباره 

استفاده از 
رمزارزها در 

حوزه تبادل و 
سرمایه گذاری: 

ممنوع است!

 معاون وزیر 
صمت گفته تا 
پایان شهریور 
خبرهای بیشتری 
در این حوزه به 
گوش خواهد 
رسید

27

31
ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال دوم 
شــــــــــماره 
سی و یکـــــــم  
بیست وســـــوم 
1401 د ا د مــر
16  صفـــــحه

11

ماجرای هک سوالنا از زبان 
سرپرست کنترل کیفیت صرافی 

ارز دیجیتال اوکی اکسچنج

چند توصیه  امنیتی
 به دارندگان سوالنا

تصمیمات دیرهنگام 
آسیب زاست!

رئیس مرکز همکاری های  تحول 
و پیشرفت نهاد ریاست جمهوری 
درباره اهمیت رگوالتوری رمزارزها

نقطه تعادل 
کجاست؟ 

تحلیل دبیر کمیته اقتصاد 
دیجیتال دولت درباره مرز میان 
دغدغه حاکمیت و توزیع فناوری

6 3

الزامات  و رویکردهای درست سازمان دهی و  تنظیم گری 
 کسب وکارهای رمزارز و بالکچین چیست؟

در برابر آینده سد نسازیم!

کارشناسان و فعاالن  تنظیم گری  وکسب وکاری پاسخ دادند
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سرمايه گذاری
I N V E S T M E N T

 صنعت بازی، وب 3 و 
سرمایه گذاری های 

پیش رو

کارمزد؛ یک متغیر 
کلیدی در بازی های 

آینده
 در روزهایــی کــه بــازار آینــده 
نامشــخصی در پیــش دارد و 
بسیاری با ترس و احتیاط به پروژه های 
رمزارزی نگاه یا ورود می کنند حوزه بازی 
اوضــاع اش خــوب اســت. آن هــم حوزه 
بازی های باکچینی که تحت نام بزرگ 

وب۳ در حال توسعه هستند.

 صنعــت بازی شــبیه یک خط 
مقدم برای دنیای رمزارز است 
و انتظار می رود بودجه های بسیاری به 
ســمت اســتودیوهای بــازی و چنیــن 
پلتفرم هایــی روانــه شــود. چالش هــای 
قابل توجهی در این رابطه وجود دارد که 
از آن جملــه می تــوان بــه دیــد منفــی 
کاربران اشــاره کرد کــه در نهایت باعث 
می شــود ان اف تی هــا از طریــق برخــی 
اپلیکیشــن ها مورد تهدید قــرار گیرند. 

اما این همه ماجرا نیست.

 دنیــای خودکفــای بازی هــا که 
برخــی  بــه  خــود  ارتبــاط 
بخش های دنیای کریپتو را با توکن های 
اختصاصــی کــه بــرای خــود تعریــف 
کرده اند محدود ساخته اند، جای خوبی 
و  کاربــران  توجــه  جلــب  بــرای 
سرمایه گذاران تبدیل شده اند. در عین 
حال که هزینه های جذب مشــتری باال 
می رود، روش سرمایه گذاری خطرپذیر 
می تواند برای جذب کاربر، کارمزدهایی 

را به آنها پرداخت کند. 

 بــازی در دنیــای رمــزارز به یک 
رونــد صعــودی تبدیــل شــده 
اســت. در حالــی کــه بخــش زیــادی از 
ســرمایه ها در دنیــای بــازی بــه ســمت 
گزینه هایی می رود کــه افراد با بازی پول 
دربیاورند، البته که عده ای اعتقاد دارند 
چیزی دال بر مطلوب بــودن این بازی ها 
وجود نــدارد. از یــک طرف زمــان زیادی 
بــرای تولیــد بازی هــای بــزرگ صــرف 
می شــود و از طــرف دیگــر بازی هــای 
ســرگرم کننده تا حدی نگرانی کاربران را 
به دنبال دارند؛ چراکه وقتی می خواهند 
سود کوتاه مدت را به حداکثر برسانند، 

کار کمی برای آن ها سخت می شود. 

GAMEبازی

بازی هــای باکچین در ســال ۲۰۲۱ شــاهد یک رکــورد در 
تعداد کاربران خود بودند. عاوه بر آن، اخبار رسانه های 
مطــرح کــه برندهــای بــزرگ ایــن فضــا را رصــد می کنند، 
نشــان می دهنــد در کنــار تأثیــر اجتماعــی ایجادشــده 
توسط بازی های پول ســاز در اقتصادهای نوظهور، توجه 
شــرکت های ســرمایه گذار ریســک پذیر بــه ایــن حــوزه 
هــم بســیار جلــب شــده اســت. ایــن شــرکت ها پــس از 
ســرمایه گذاری تنهــا 8۰ میلیــون دالر در ســال ۲۰۲۰، در 
طول ســال بعد یعنــی ۲۰۲۱ حــدود چهــار میلیــارد دالر 
در بازی هــای باکچیــن ســرمایه گذاری کردنــد. ســرمایه 
واردشده در بازی های باکچین و زیرساخت آنها در سال 

۲۰۲۱ حدود پنج هزار درصد بیشتر از سال قبل است.
یــه و در کنــار عملکــرد چشــم گیر بــازی  در مــاه فور
 NBA Top Shot، گروهــی از ســرمایه گذاران فرشــته از 
جمله ویل اســمیت، مایکل جردن و اســتفان دیگز، یک 
ســرمایه گذاری ۳۵۰ میلیــون دالری را در دیپرلبــز، تیــم 
پشــتیبان بازی تاپ شــات و کریپتوکیتیز بــازی محبوب 

ان اف تــی انجــام دادنــد. در مــاه ســپتامبر دیپرلبــز یــک 
افزایش سرمایه ۲۵۰ میلیون دالری داشت که باعث شد 
به عنوان ســومین پــروژه موفــق باکچینــی از نظر جذب 

سرمایه در سال ۲۰۲۱ شناخته شود. 
»سوراره«، استارتاپ فرانسوی در زمینه فوتبال فانتزی، 
در همان ماه توانســت بــا همراهی صندوق ویژن ســافت 
بانک و ستارگان فوتبال همچون جرارد پیکه، ریو فردیناند 
و آنتوان گریزمان، یک جذب سرمایه در سری B خود به 

ارزش ۶8۰ میلیون دالر داشته باشد.
چنــد روز بعــد ارز دیجیتــال ایموتبــل ایکــس کــه روی 
راه حل هــای الیــه ۲ اتریــوم تمرکــز دارد، توانســت رقمــی 
در حــدود ۷۷ میلیــون دالر ســرمایه جذب کند. شــرکت 
Animoca Brands کــه یــک صنــدوق ســرمایه گذاری 
خطرپذیر با تمرکز بر ســرگرمی های دیجیتال، باکچین 
و گیمیفیکیشــن اســت، یکــی از مهم ترین شــرکای این 

سرمایه گذاری بوده است. 
این شــرکت مبلغ نامشــخصی را نیز روی اســتار اطلس 

سرمایه گذاری کرده که یک بازی برای کسب درآمد است 
و شامل سندباکس، رو ریســینگ و آرک 8 می شود و در 
کنار آن چند بازی سنتی دیگر هم وجود دارد. انیموکا هم 
بیش از ۲۲۰ میلیون دالر ســرمایه گذاری را در سال ۲۰۲۱ 

انجام داده است.
مهم تریــن آمارهــای دیگــر ســرمایه گذاری خطرپذیر در 
حــوزه بازی هــای باکچینــی شــامل ســرمایه گذاری ۱۶۱ 
میلیــون دالری در اســکای ماویز، ۹۳ میلیــون دالر در 
ســندباکس و ۷۵۰ میلیــون دالر در فورتــه می شــود کــه 
پلتفرمــی بــرای راه حل هــای الیــه ۱ و ۲ اســت تــا توســعه 
باکچیــن اتریــوم را تقویت کننــد. رکورد ســرمایه گذاری 
در ســال ۲۰۲۱ در ایــن صنعت تنهــا ســیگنال دیگری از 
آینده درخشان بازی های باکچین است. انعطاف پذیری 
اقتصــادی ایجادشــده بــا ایــن ســرمایه گذاری ها در کنار 
مشارکت های استراتژیک و کارشناسانی که وجود دارند، 
باعث شده رشــد گســترده ای در ماه های آینده برای این 

حوزه پیش بینی شود. 

سرمایه گذاری چهار میلیارد دالری در پروژه های بازی بالکچین  نگاه ها را به این صنعت 
جلب کرده است

آینده از آن کدام بازی های بالکچینی است؟

Investment raised in blockchain gaming 2021
Company Investment Raised (Million)

Forte $930

Sorare $783

Dapper Labs $607

Animoca Brands $221

Sky Mavis $161

OpenSea $123

Mythical Games $120

The Sandbox $93

Immutable  $77

IMVU/Together Lab  $35

Enjin  $23

Yield Guild Gaming  $22
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بازار
M A R K E T

ANALYSiSتحلیل

 سرمایه گذاری نام های 
بزرگ روی پروژه های 
بالکچینی ادامه دارد

سردوگرم 
یک زمستان

 پیــش از ایــن بارهــا دربــاره ورود 
هلدینگ هــای بــزرگ بــه حــوزه 
اســت.  شــده  صحبــت  رمــزارز 
هلدینگ هایی چون تســا کــه روی دوج 
کویــن ســرمایه گذاری کــرده و دیگــر 
سازمان هایی که به این بازار وارد شده اند.

 واقعیــت ایــن اســت کــه رؤیای 
ســرمایه گذاران در وب۳ قــدری 
وارد دوران بغرنج خود شده است. سقوط 
ارزش بــازار رمــزارز بــه معنــای کاهــش 
تبلیغات، کاهش صحبت از آن ها در میان 
جمع های دوستانه و در نهایت ورود افراد 
جدید کمتری به این بازار خواهد بود. این 
ریزش در سرمایه گذاری از آنچه برای این 
بازار انتظار تفاوت زیادی دارد، اما به نظر 
می رســد به واســطه ســرمایه گذاری های 
ســازمانی و کانــی کــه بــا روی پروژه هــای 
آینــده دار دنیــای رمــزارز صــورت گرفتــه، 

وضعیت خیلی هم بد نباشد. 

 بــا ایــن حــال، هنــوز هــم زمــان 
ســختی بــرای بازیگــران اصلــی 
رمزارز است و این پرسش باقی است که 
چطور می توان این سرمایه گذاری ها را در 
چنین بازار خرسی )نزولی( وارد کرد. برخی 
ممکن است از اســتراتژی های متفاوتی 
پیــروی کننــد و برخــی هــم از پروژه هایی 
حمایت کنند که در ادامه ارتباط کمتری با 
دنیای ارزهای دیجیتال دارند، اما بیشتر 
روی دارایی های دیجیتال یا عرصه هایی 
تمرکز دارند که به صورت خاص از طریق 
بازی های مبتنی بر وب ۳ به کار می روند. 

 زمســتان رمــزارز پیــش از ایــن 
رسیده بود، اما گویا قانون گذاران 
آمریکایی قصد دارند ســردی آن را کمی 
بیشــتر کنند. وزارت دادگستری آمریکا 
ســه نفــر را بازداشــت کــرده کــه یکــی از 
کارکنان کوین بیس هم در میان آنها دیده 
می شــود. ایــن افــراد بــه هم دســتی در 
معامــات غیرقانونی بــازار رمــزارز متهم 
شده اند. کمی بعد اعام شد شورای بورس 
آمریکا آنها را به کاهبرداری متهم کرده 
است. البته باید دید چه تعابیری می توان 
از قوانین داشت و این تعابیر چه معنایی 
بــرای صرافی هــای بــزرگ دارنــد. در هــر 
صورت فعا اوضاع رگوالتوی بر ســرمای 

بازار افزوده است.

کندل هفتگی قیمت بیت کوین در حال بسته شــدن 
اســت و اگر اتفاق خاصــی نیفتــد، ایــن ارز دیجیتال 
می توانــد چهارمین هفتــه صعودی خود را در شــش 
هفته گذشته تجربه کند. این در حالی است که برخی 
شــاخص های تکنیــکال نیــز در نماهــای بلندمــدت، 
شــانس بیت کویــن بــرای ادامه ایــن روند صعــودی را 
نشــان می دهند. به گــزارش کوین دســک )بــا ترجمه 
ســایت ارز دیجیتــال( بیت کوین که روز گذشــته یک 
بار دیگــر به بــاالی ســطح ۲4.۰۰۰ دالر بازگشــت، در 
حال حاضر با قیمتــی باالتــر از ۲4.۶۰۰ دالر معامله 
می شــود. قیمت آن طی هفت روز اخیر ۶.۶۵ درصد 
و در یک شــبانه روز گذشته بیش از ســه درصد رشد 

کرده است.
اتریــوم کــه ایــن هفتــه دو بــار مقاومــت ۱.۹۰۰ دالری 
را پشــت ســر گذاشــته، شــرایطی بهتــر از بیت کوین 
داشته و طی هفته قبل ۱۵.۵۶ درصد رشد کرده است. 

ســرمایه گذاران اتریــوم این روزهــا بی صبرانــه منتظر 
 )Merge( به روزرسانی این شبکه یا همان رویداد مرج
هستند که قرار است سازوکار این باکچین را از مدل 
قدیمــی مبتنــی بــر اثبــات کار بــه مــدل کم مصرف تر 
اثبات سهام منتقل کند. بیت کوین و اتریوم از ابتدای 
سال جاری به ترتیب ۵۰ و 48 درصد از ارزش خود را از 
دســت داده اند و هم بستگی قیمتی بســیار زیادی با 
یکدیگر داشــته اند. گفتنی است همبستگی قیمت 
بیت کویــن و اتریــوم طــی ۳۰ روز گذشــته ۹۲ درصد و 

برای ۹۰ روز گذشته 8۷ درصد بوده است.
رونــد صعــودی اخیــر بیت کویــن به وضــوح روی 
نمودار هفتگی دیده می شــود. قیمت پــس از ریزش 
4۲درصــدی ای کــه بیــن ۲8 مــارس تــا ۲۷ ژوئــن )8 
فروردین تا ۶ تیر( تجربه کرد، با جهشــی ۲۵درصدی 
به باالی ۲4.۰۰۰ دالر بازگشــت؛ البته با کمی نوسان 
منفی در مســیر. افزایش حجم معامات بیت کوین 

از روز ۱۳ ژوئــن )۲۳ خــرداد( و همزمــان بــا خــروج 
فروشــندگان از بازار آغاز شــد. حال ســؤالی کــه برای 
ســرمایه گذاران به وجود آمده، این اســت کــه آیا این 
فشــار فروش بــر اســاس ارزش درک شــده بیت کوین 
بوده یا اینکه تحت  تأثیر ســقوط دیگر بازارهای مالی 

شکل گرفته است.
از منظر تکنیکال نیز کاهش محدوده نوســان قیمت 
در نمــای هفتگــی بــازار و افــت شــاخص میانگیــن 
محــدوده واقعــی )ATR( بیت کویــن پــس از ۱۳ ژوئن، 
فروکش کــردن نوســان ها و میــل بــه فــروش میــان 
ســرمایه گذاران را نشــان می دهــد. شــاخص قــدرت 
نســبی )RSI( در ایــن تاریــخ اشــباع فــروش و خــروج 
ســرمایه گذاران از بــازار ارزهــای دیجیتــال را نشــان 
مــی داد، امــا فرصتــی را هم نصیــب ســرمایه گذارانی 
کرد کــه در آن زمان مایل بــه پذیرش ریســک ورود به 

بازار بودند.

تحلیل هفتگی بازار رمزارزها که رنگ سبز آن این روزها کمی بیشتر شده است

یک هفته صعودی دیگر برای بیت کوین

ته
ش

گذ
ت 

اع
س

۲4
در 

ها 
رز

مزا
ر ر

ازا
پ ب

ت م
هی

ته
ش

گذ
ه 

فت
ر ه

ا د
زه

زار
 رم

زار
پ با

ت م
هی

روند ارزش بازار رمزارزها در هفته گذشته روند ارزش بازار آلت کوین ها در هفته گذشته روند تغییرات سلطه بیت کوین در هفته گذشته
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رگوالتوری
R E G U L A T I O N

در پنل سازمان دهی و  تنظیم گری  کسب وکارهای رمزارز و بالکچین در همایش بین المللی 
تکنوبالک مطرح شد

در ســال های گذشــته در حوزه هــای مختلــف فناورانــه و 
نوآورانــه صاحب تحوالتــی بودیم کــه ســاختارهای قبلی 
را متحــول کــرده و ســاختارهای بهینــه جدیــدی را بــرای 
ارائه دهنده خدمت به وجود آورده است. این موضوع بعد 
از فراگیر شدن اینترنت و تجارت الکترونیک در حوزه هایی 
چــون حمل و نقــل و خدمــات شــهری، خرده فروشــی، 
خدمــات بانکــی، ســامت و... اتفــاق افتــاده، امــا وقتــی 
بســتری ایجاد می شــود که می تواند به تحوالت اساســی 
و بهینه ســازی خدمات منجر شــود، به ســایر حوزه ها هم 
پا خواهــد گذاشــت و نمی تــوان آن را متوقف کــرد. یکی از 
حوزه هایــی کــه در این روند دســتخوش تغییر شــد، حوزه 
مالی است. زیرساخت هایی در این حوزه به وجود آمد که 
زیرساخت های قبلی را بهبود بخشید و روش های انتشار 

ارزش را بهینه کرد و روش های جدیدی را به وجود آورد. 
در همیــن راســتا در پنــل ســازمان دهی و  تنظیم گــری 
 کســب وکارهای رمزارز و باکچین در همایش بین المللی 
تکنوبــاک بــه چالش هــای حــوزه  تنظیم گــری و اقدامات 
صورت گرفته در این  رابطه و ســناریوهای آینــده در ایران و 
دیگر کشورها پرداخته شد. در این پنل »آنتون دوکاچف«، 
عضو مجلــس دومــای روســیه؛ »الکســاندر برژینکف«، 

رئیس انجمــن رمــزارز روســیه؛ »محمد طهرانــی«، مدیر 
آزمایشگاه باکچین دانشــگاه خاتم؛ »امیرحسین راد«، 
مدیرعامل صرافی نوبیتکس؛ »مجتبی توانگر«، نماینده 
مجلــس شــورای اســامی؛ »حســین اســامی«، رئیــس 
سازمان نصر تهران و علی اصغر »قائمی«، مشاور رئیس 
مجلس در امور فنــاوری اطاعات ســخنرانی کردنــد. این 
پنل با مدیریت محمدمهدی شریعتمدار، رئیس انجمن 

فین تک برگزار شد. 

  ابعاد قانون گذاری در روسیه
آنتــون دوکاچــف در پاســخ بــه ســؤال مدیــر پنــل در مورد 
وضعیت  تنظیم گری در روسیه و نگاه حاکمیت به این حوزه 
و چالش های کلیدی حاکمیت در این حوزه گفت: »وضع 
قوانین در روسیه ابعاد مختلفی دارد. اولین بعد حفاظت از 
شهروندان از کاهبرداری است. به دلیل عدم اطاع مردم 
از ســرمایه گذاری در این حوزه ممکن است دچار مشکل 
شود. شــخص حقیقی می تواند تا ســقف ۱۰  هزار دالر در 
این حوزه ســرمایه گذاری کند. بعد دوم در مورد این است 
که چه کســی باید تنظیم کننده باشــد. یکی از ارگان هایی 
که می تواند تنظیم کننده این حوزه باشد، بخش مالیاتی 

است.« 
این عضــو مجلــس دومــای روســیه در مورد ســومین بعد 
قانون گذاری حوزه رمزارزها در روسیه افزود: »سومین بعد 
قانون گذاری در روسیه الیسنس کردن این فعالیت است و 
الیسنس کردن هم بر اساس تصمیم بانک مرکزی انجام 
می شود. الیسنس تعیین می کند چه کسی بخش تبادل 
را انجــام دهــد. ذیل این الیســنس بــه  طرف مقابــل اجازه 
سرمایه گذاری تا ســقف صد میلیون روبل داده می شود. 
بعد چهــارم هم مربــوط به ماینینگ اســت. شــرکت های 
روســی می تواننــد بــرای ماینینــگ الیســنس دریافــت و 
زیرساخت هایشان را در خاک روسیه ثبت کنند. البته برای 

انجام ماینینگ باید مجوز داشته باشند.« 
دوکاچف اضافه کــرد: »غیرمتمرکز کــردن این فعالیت ها 
می تواند بخش مالی کشور را مختل کند و به زندگی مردم 

صدمه بزند.« 

  ما با رویکرد استقالل به رمزارز نگاه می کنیم
مجتبی توانگر نیز در پاسخ به همین سؤال اظهار داشت: 
»باکچین و رمزارز مباحثی در لبه دانش هستند. بر همین 
اســاس در تمام دنیا دانش اندکــی در میان تصمیم گیران 

در برابر آینده 
سد نسازیم!

I N T E R V I E W

 دغدغه حاکمیت 
و توزیع فناوری

نقطه تعادل 
کجاست؟

رضا باقری اصــل در کنفرانس بین المللی 
تکنوباک گفت: »در ســند تحــول دولت 
بخشــی به نــام رمزارزش ها وجــود دارد که 
نشانگر توجه دولت به دارایی های دیجیتال 
اســت، اما دولــت دغدغه حفظ ســرمایه 
مردم را هــم دارد. مــردم رمزارزهــا را ابزاری 
برای حفظ تعادل ســرمایه خود می دانند 
و توجه آنها به این پدیده نوظهور غیرقابل 

انکار است.«
معاون امــور دولت، مجلس و اســتان های 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعات ادامه 
داد: »در کنار امیدها، بیم هایی وجود دارد، 
اگر به دنبال رشد و توسعه فناوری هستیم، 
باید تمامی جوانب را بررسی کنیم. باید به 
نقطه متعادلی میان دغدغه های حاکمیت 

و توزیع فناوری برسیم.«
باقری اصل به تحریم اشــاره کــرد و گفت: 
»موضوع تحریم ها هم هســت و می توان 
به وسیله رمزارزها تبعات آن را تا حدی رفع 
کــرد.  تحریم  برای روســیه تجربه جدیدی 
است و ما پلتفرم هایمان را در اختیارشان 
خواهیم گذاشت.« او در ادامه به موضوع 
ماینینگ هم اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد 
که مصوبه مربوطه تصویب شود و بتوانیم 
از فناوری که اقبال عمومی دارد، استفاده 
کنیم. او با بیان اینکه دولت به تسهیل امور 
گرایش دارد، توضیح داد: »کارگروهی هایی 
تشکیل داده شــده اســت. این کارگروه ها 
اخیراً به دنبال پیشــبرد ســندهای قانونی 
رمزارزها که توسط مجتبی توانگر، رئیس 
کمیته اقتصــاد دیجیتــال مجلس مطرح 
شده،  هستند تا با کمک مجلس، صنعت 
رمزارز به صنعتی رسمی تبدیل شود.« او 
در خصوص توجه به دیپلماسی سایبری 
گفــت: »می تــوان از ظرفیت هــای موجود 
استفاده کرد و با تأسیس شرکت هایی در 
کشورهای ایران و روسیه خلق ارزش کرد.«

معاون امــور دولت، مجلس و اســتان های 
وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات معتقد 
اســت مقررات گــذاری بایــد ریســک ها را 
پوشــش دهد و منافــع حاصــل از فناوری 
را هــم در نظــر بگیــرد. توجــه بــه رگ تک و 
ســندباکس می تواند به سیاســت گذاری 

کمک کند.

COMMENTدیدگاه
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آموزش
E D U C A T I O N

با هدف آموزش تخصصی 
در حوزه فناوری بالکچین 

امضای تفاهم نامه 
مزدکس با گروه مالی 

شریف
صرافی رمــزارز مزدکس، با هــدف آموزش 
بازارهای مدرن مالی و اقتصاد توکن محور 
با تمرکز بــر فناوری باکچین بــا گروه مالی 
شــریف تفاهم نامه همــکاری امضــا کرده 

است.
در نتیجه این همکاری مزدکس و گروه مالی 
شــریف دوره های آموزشی بازارهای مدرن 
مالی برگزار خواهند کــرد. اولین مخاطب 
این دوره ها فعاالن بازار ســرمایه هستند. 
شــرکت کنندگان پس از اتمام دوره تسلط 
کاملی بر فناوری باکچین و کارکردهای آن 

پیدا خواهند کرد.
مزدکــس اعــام کــرده که بــه حــوزه جدید 
توکن های بهادار و توکنایز کردن دارایی های 
بهادار ورود کرده و اعتقاد دارد این حوزه که 
پلی میان بازار ســرمایه و فناوری باکچین 
است، به فرهنگ سازی و آموزش نیاز دارد.

 زیر ذره بین رفتن 
کوین بیس به رگوالتورها 

کمک می کند؟

درک جدید 
از قوانین

بعد از اینکه یکی از کارکنان کوین بیس به 
همراه دو نفر دیگر به دلیل سوءاستفاده 
در معامــات بازداشــت شــدند، جرایــم 
سنگینی برایشان بریده شد. کمی بعد، 
بلومبــرگ افشــا کــرد کــه شــورای بــورس 
آمریــکا پیــش از ایــن تحقیقاتــی درباره 
کوین بیــس انجــام داده، امــا گویــا آن را 
مســتند نکرده اســت. کوین بیس اعام 
کرده که کلیــه توکن هــای قرارگرفتــه روی 
پلتفرم این صرافی، قباً بررســی شــده و 
جزء توکن های طبقه بندی نبوده اســت. 
البته اگر کوین بیــس در این مــورد متهم 
شود، کل صنعت رمزارز تحت تأثیر قرار 
خواهد گرفت. پیش از این هم برخی دیگر 
از صرافی هــا با جرایــم مشــابهی مواجه 
شــده بودند. در این موارد هم یا مشــکل 
از سرمایه گذارانی بوده که ناراضی بودند 
و ادعا می کردند توکن های طبقه بندی را 
فروخته اند، یا مانند مورد پیش آمده درباره 
کوین بیس، خود قانون گذاران آمریکایی 

وارد کار می شدند.

NEWSخبر

سرنخ هایی در مورد هک سوالنا به  دست  آمده، اما واقعیت ماجرا مشخص نیست

داستان یک هک مرموز
بیش از هزار کاربر ســوالنا در دام یک کاهبرداری افتاده و 
دارایی های خود را از دســت  داده اند. تخلیه دارایی کاربران 
از روز دوم آگوست شــروع شد و ســاعت ها ادامه داشت و 
بیش از ۵.۲ میلیون دالر دارایی از هشــت هــزار کیف پول 
به ســرقت رفت. عاوه بر ســوالنا، تعداد انگشت شــماری 
سوالنا ان اف تی و بیش از ۳۰۰ توکن مبتنی بر سوالنا نیز به 
سرقت رفتند. منشاء این کاهبرداری هنوز معلوم نیست، 
اما سرنخ ها به یک جا ختم می شود؛ تمام کاربرانی که مورد 
 )Slope( سرقت قرار گرفته اند از کیف پول موبایل اسلوپ

استفاده می کرده اند.

 یک نقص فنی در یک کیف پول
به گفته »آناتولی یاکوونکو«، یکی از بنیان گذاران آزمایشگاه 
ســوالنا، این کاهبرداری به علت نقص در کیــف پول داغ 
بوده اســت. ایــن یک بــاگ مربــوط به L1 نیســت. بــه نظر 
می رســد این مشــکل برای کیــف پول هــای تلفن همــراه و 
کاربرانی که از کیف پول اســلوپ اســتفاده می کرده اند، به 
وجود آمده است. به جز ساخت یک تلفن همراه با PKI امن 

برای کریپتو، کار زیادی نمی توانستیم انجام دهیم.
سوالنا اســتاتوس )Solana Status(، هاب باکچین برای 
داده ها و عملکرد سیستم، در ابتدا انگشت اتهام خود را به 
سمت نرم افزار مورد استفاده در چندین کیف پول محبوب 
گرفت. به گفته این هاب باکچین به نظر نمی رسد که این 
یک اشــکال در کد اصلی ســوالنا باشــد، بلکــه در نرم افزار 
مورد استفاده توسط چندین کیف پول نرم افزاری محبوب 
در بین کاربران شبکه است. سایر کاربران توییتر هم با این 
گفته همسو شدند و گفتند در این ماجرا کیف پول های داغ 
دچار حمله شدند و مشکلی برای کیف پول های سرد پیش 
نیامد. کیف پــول داغ بــرای ذخیره ســازی دارایی دیجیتال 
به صورت آناین اســت که در زمان عرضــه بیت کوین ارائه 
شد؛ اما کیف پول سرد در واقع یک دستگاه فیزیکی برای 
ذخیره ســازی رمزارزهاست. بیشــتر این کیف پول ها یک 
صفحه نمایش دارند کــه رمز کاربــران روی آن نمایش داده 
می شــود. مدل های مختلــف زیــادی از این نــوع کیف پول 
وجود دارد، انتخاب اصلی تصمیم گیری راجع به انتخاب 

سرد یا داغ کیف پول است.

 توصیه به کاربران
تیــم اســلوپ در بیانیــه ای اظهار داشــته کــه به طور فعــال در 
حال انجــام تحقیقــات و ممیزی هــای داخلــی اســت و برای 
نتیجه گیری بهتر با بهترین گروه های امنیتی و حسابرســی 
خارجی کار می کنند. با وجود عدم قطعیت در مورد علت این 
اتفاق، به همه کاربران توصیه کردند که یک کیف پول جدید و 
منحصربه فرد بسازند و همه دارایی ها را به آن منتقل کنند. با 
اینکه این هک نسبت به سایر هک ها ضرر و زیان کمتری به بار 
آورده، اما از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا تصور نمی شد 
عامل آن  یک نفر باشد و این  یک نفر به جای یک منبع مرکزی 
ســرمایه مانند یک صرافی یا پل بین باکچینی هزاران کیف 
پول را مــورد هدف و حمله قــرار دهد. باکچین ســوالنا که در 
ابتدا به عنوان رقیب اصلی اتریوم معرفی شد و در حال حاضر 
دومین باکچین بزرگ برای ان اف تی ها پس از اتریوم اســت، 
همیشه مشکات خود را دارد. از ابتدای سال، این شبکه پنج 
قطعی را به دلیل عدم موفقیت در اجماع متحمل شده و برای 
چندین ساعت متوالی آفاین بوده است. آخرین مورد هم در 

ماه ژوئن رخ داد و اصاح آن چهار ساعت و نیم طول کشید.
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تمــام نشــانه های آینــده حاکــی از ایــن اســت کــه اقتصاد 
دیجیتــال ســهم بســیار بزرگ تــری را نســبت بــه اقتصاد 
سنتی و صنایعی مانند فوالد و سیمان در سبد اقتصادی 
کشــورها داشــته باشــد. دوران کرونا ثابت کرد که بسیاری 
از شــرکت های اقتصــادی ســهم بســیار بیشــتری را در 
افزایش رشــد کشــورها و افزایش تولید ناخالص ملی آنها 
داشتند. موضوع باکچین یا دارایی های دیجیتال بخش 
جدایی ناپذیــری از اقتصــاد دیجیتال اســت و بــا توجه  به 
پیش بینی های مؤسسات مطالعاتی، باکچین یا دارایی های 
دیجیتال قطعاً در آینده شاهد رشد بسیار باال و نقش بسیار 
بزرگی در اقتصاد دیجیتال و اقتصاد جهانی خواهند بود. اما 
نکته ای که  وجود دارد، این است که اقتصاد دیجیتال یک 

اقتصاد بدون مرز است. 
در همین راستا در پنل »فرصت ها و چالش های پیش روی 
توسعه باکچین« در رویداد تکنوباک به این پرداخته شد 
که چطور می توانیم به صورت عملیاتی بین مردم و کشورها 

یک اکوسیستم زنده و فعال را در این زمینه داشته باشیم. 
در این پنــل احمد صالحی، از مشــاوران ســازمان توســعه 
تجارت؛ مصطفی نقی پورفر، دبیر انجمن فین تک؛ ویکاور 
بونچــاروف، معــاون انجمن رمزارز روســیه؛ علــی جاهدی، 
عضو پارک علم و فناوری خراســان و امیرحســین مردانی، 
مدیرعامل صرافی ارز دیجیتال بیت پین صحبت کردند. 
این پنل بــا مدیریــت عبــاس آشــتیانی، پژوهشــگر حوزه 

باکچین برگزار شد.

  ما آماده هســتیم که از مدل بورس شما در 
روسیه استفاده کنیم

در ابتدای نشســت ویــکاور بونچاروف در پاســخ به ســؤال 
مدیر پنل در مورد ظرفیت های همکاری و آینده مشــترک 
این اکوسیســتم گفت: »کســب وکار در شــرایط تحریمی 
بسیار برای ما مهم است و می توانیم از تجربیات ایران در این 
زمینه استفاده کنیم. اقتصاد ایران خیلی زودتر با تحریم ها 

آداپته شده است. دوستان ایرانی گفتند ما تجربه ویژه ای 
در زمــان تحریم ها کســب کردیم کــه می توانیم با شــما در 

میان بگذاریم.«
معاون انجمن رمزارز روســیه افزود: »ما دیــداری با رئیس 
بانک مرکزی ایران در روسیه داشتیم و مدل های مختلفی 
را برای انجام تراکنش ها و سیستم پرداخت بین دو کشور 
بررسی کردیم. بخش های مالی باکچین در ذیل سیستم 
ســندباکس مورد بررســی قرار می گیرد. بانک مرکزی ما تا 
حدی طرفدار استفاده از رمزارزهاست. با توجه  به شرایط 
ایجادشده خدمات کریپتوکارنسی می تواند نقش عمده ای 

در این زمینه برای رفع مشکات ایفا کند.«
او اضافه کرد: »ما با امکانات ماینینگ ایران آشــنا شدیم. 
در روسیه نیز تمایل زیادی به این حوزه وجود دارد. از آنجا 
که کشــور ما نقــش بســزایی در جهــان در این حــوزه دارد، 

می توانیم در این زمینه همکاری کنیم.«
بونچــاروف در ادامه گفت: »همچنین در زمینــه بورس دو 

در پنل فرصت ها و چالش های پیش روی توسعه بالکچین در رویداد 
تکنوبالک مطرح شد 

چطور می توانیم یک اکوسیستم زنده 
و فعال رمزارزی داشته باشیم؟

اکوسيستم
E C O S Y S T E M

NEWSخبر

یک تحریم مهم
ســایت  آمریــکا  خزانــه داری 
ترنادوکش را که یک سرویس برای گم کردن 
رد رمزارزهاســت، تحریم کرده است. این 
وزارتخانه گفته این سرویس مورد استفاده 

هکرها و سرقت های رمزارزی است.

کریپتوپانک در تیفانی
جواهرفروشــی معــروف تیفانــی 
تعــدادی از ان اف تی هــای کریپتوپانــک را 
به شــکل واقعی طراحــی کــرد و آنهــا را در 
مجموع با قیمت بیــش از ۱۲ میلیون دالر 

به فروش رساند.

بایننس رد سارقان را زد
بایننس رمزارزهایی را که در هک 
پروتــکل دیفای کــرو به ســرقت رفتــه بود، 
ضبط کرده است. مدیرعامل این صرافی 
گفته با همکاری مقامات ایــن رمزارزها به 

صاحبان آنها بازگردانده می شود.

دستگیری در آمستردام
چند روز بعد از تحریم وب سایت 
ترنادوکش توسط آمریکا حاال هلند اعام 
کرده یکی از توسعه دهندگان آن را به اتهام 
دست داشتن در پول شویی دستگیر کرده 

است.
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چهره ها
F I G U R E S

 شــرکت »تراســت لس مدیا« بــا توجــه بــه تمرکز 
پروژه های جدید بر وب۳، قصد دارد یک شــرکت 
رســانه ای برای کامیونیتی ان اف تی ایجاد کند. این شرکت 
۳.۲۵ میلیون دالر در مرحله بذری ســرمایه جذب کرده تا 
برنامه های تلویزیونی بــه نام NFTV بســازد که امتیاز آنها 

متعلق به کسانی خواهد بود که ان اف تی آنها را دارند. این 
ســرمایه گذاری توســط »ســم  بنکمن فرید«، بنیان گــذار و 
مدیرعامل اف تی ایکس صــورت گرفته، اما در ایــن قرارداد 
شــرکت هایی چون آواالنچ و افرادی چون »مگان کاسپار«، 

عضو مؤسس رد دائو هم حضور دارند. 

 »زاک  گازمــن«، هم بنیان گــذار تراســت لس مدیا 
گفته اســت: »NFTV ترکیبی از دو واژه ان اف تی و 
تی وی است. ایده آن زمانی شکل گرفت که درباره نمایش 
تلویزیونــی فکر می کردیــم. کل مفهــوم آن برای برداشــتن 
فاصله میان تولیدکنندگان محتوا و مخاطبانی اســت که 

تلویزیون ان اف تی محور 3/۲ میلیون دالر سرمایه جذب کرد

سرمایه گذاری جدید اف تی ایکس 
این بار در حوزه رسانه

NEWSخبر

بازار کار رمزارزی ها
با وجود کاهش نرخ استخدام 
در مشاغل گوناگون آمریکا در ماه های 
می دهــد  نشــان  گزارش هــا  اخیــر، 
اســتخدام متخصصــان مالــی حــوزه 

رمزارز افزایش یافته است.

تغییر در میکردائو
هم بنیان گذار پلتفرم میکردائو 
بعد از تحریم سایت ترنادوکش توسط 
دولــت آمریــکا، گفتــه مســئله تحریــم 
خیلی جدی است و از این  رو تغییراتی 

در میکردائو ایجاد خواهد کرد.

احضاریه برای کوین بیس
 SEC کوین بیس تأیید کرده که
احضاریه هایــی را در خصــوص برخــی 
محصــوالت و آدرس هــای ایــن صرافی 
صــادر و اطاعاتــی را از آن درخواســت 

کرده است.

اشتیاق سازمانی ها
بلــک راک، بزرگ ترین شــرکت 
مدیریــت دارایــی دنیــا گفتــه بــا وجــود 
شرایط بازار، مشتریان سازمانی زیادی 
برای ســرمایه گذاری در بازار رمزارزها از 

خود اشتیاق نشان داده اند.

اعالم برائت بایننس از صرافی 

رمزارز هندی وزیراکس

دعوای حقوقی 
بایننس این بار
 در هند 

پس از اظهارات جدید مدیرعامل بایننس، قانون گذار جرایم 
مالی هند تحقیقی را آغاز کرده تا مسئله فرار از نظارت این 
شــرکت را بررســی کنــد. »چانــگ پنــگ ژائــو«، مدیرعامل 
بایننس به تازگی گفته که شــرکت او هرگز معامله ای را برای 
خرید صرافــی رمــزارز هنــدی WazirX انجام نداده اســت. 
این اظهارات درســت چند روز بعد از آن بــود که بایننس به 
فرار از نظارت آژانس های محلی متهم شده بود. ژائو در یک 
توییت اعام کرده که قرارداد نوامبر ۲۰۱۹ هرگز تکمیل نشده 
بود و بایننس خدمات کیف  پول وزیراکس را به عنوان راه حل 
فنی برگزیده بود.   ژائو عنــوان کرد: »بایننس هرگز و در هیچ 
مقطعی سهام هلدینگ »زانمایی لب«، مالک وزیراکس را 

در اختیار نداشته است. وزیراکس خودش مسئول تمامی 
فعالیت های این صرافی است که شامل ثبت نام کاربر، ترید 

و شروع برداشت است.«
این در حالی است که معامله فوق از سوی وزیراکس و بایننس 
عمومی شــده و بر اســاس آن ایــن صرافی بــه کاربــران اجازه 
می داد تــا ارزهــای دیجیتــال را از طریــق دروازه ارزهای فیات 
بایننس با روپیه هند خریدوفروش کن ند. »نیکال ِشــتی« 
یکــی از بنیان گــذاران وزیراکس ادعاهــای ژائو را رد کــرده، اما 
به نظر می رسد این اختاف هنوز میان مدیران دو مجموعه 
وجود دارد. کمتر از دو ساعت بعد از اینکه ژائو به صورت علنی 
خود را از صرافی مذکور کنار کشید، شتی در توییتی نوشت: 




