
دریافت ۲۵ درصد از درآمد ساالنه! رئیس کل بانک مرکزی خبر داد

جریمه کاسبانی 
که بیت کوین می پذیرند  

پیشآزمایش
رمزریال
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آمریکاچطورازرمزارزهامالیاتمیگیرد؟
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قانون گذاری 
متناسب با بالکچین

آیا می توان در 
سیاست گذاری هم 

غیرمتمرکز عمل کرد؟

گنسلر: این دیگر 
وام دهی است!

روی آوردن اتریوم به اثبات 
سهام آن را به تعاریف 

SEC نزدیک تر کرده است

14 4

استارتاپهای
کریپتوییخوشآتیه
پیشنهاد چند سرمایه گذار 
خطرپذیر و شناخته شده 
درباره پروژه های آینده دار

موافقان 
و مخالفان ادغام
معنای ادغام اتریوم 

برای اکوسیستم ارزهای 
دیجیتال چیست؟

گفتوگوبامجتبیتوانگر،رئیسکمیته
دانشبنیانواقتصاددیجیتالمجلسدرباره
بایدهایقانونگذاریدرحوزهرمزارزها

مدیریت آری 
مسدودسازی 

نـــــــــه !

فناوریبالکچینورمزارزموجبتسهیلامور
مالیواتصالبهبازارهایبینالمللیمیشود

10
عکس:آرشعاشورینیا

A N A LY S I S

36
ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال دوم 
شــــــــــماره 
ششــم  ســی و 
1 4 0 1
16  صفـــــحه

12

چرا سرمایه گذار فرشته 
کوین بیس، حاال از مخالفان 

سرسخت رمزارز است؟

نقدهایشاپیرا
بهبالکچینورمزارزها

رگـوالتـــور رمزارزهـــا 
در آمریــــکا مـــی شود

CFTCدوجکوینبرای
سرگرمی بود اما 
حاال وبال گردنم 

شده است
توصیه های 

جکسون پالمر برای 
سرمایه گذاران رمزارزی

6
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نظرها و خبرها
V I E W S

A N D
N E W S

NEWSخبر

خرید به جای ماین
هایوباکچین از ماینرهای مطرح 
اتریوم اعام کرده بعــد از ادغام این رمزارز 
تــاش دارد فرصت هــای خریــد اتریــوم و 
البتــه ماینینــگ بیت کویــن را جایگزیــن 

راهبرد قبلی اش کند.

شکایت از شیکاگوکپیتال
کمیسیون معامات اوراق بهادار 
آمریکا اعام کرده از صندوق سرمایه گذاری 
شــیکاگو به دلیــل عرضــه یــک توکــن 
ثبت نشده و فروش آن شکایت خواهد کرد.

 

هشدار به دارندگان ان اف تی
در پــی ادغــام اتریــوم بســیاری 
از پلتفرم هــا و مارکت پلیس هــای حــوزه 
ان اف تــی بــه دارنــدگان ایــن دارایی هــای 
دیجیتال هشدار داده اند که در برابر هک 

و اسکم مراقب باشند.

آخرین بلوک اتریوم اثبات کار
آخرین بلوک اتریوم در مکانیسم 
اثبــات کار توســط گــروه ونیتی باکــز بــه 
ان اف تی تبدیل شده و در پلتفرم اوپن سی 
عرضــه شــده اســت. بلوکــی کــه ارزش و 

هزینه آن حدود 31 اتریوم بوده است.

هفته بالکچین سان فرانسیسکو
هفتــه باکچین سان فرانسیســکو جایی اســت 
کــه اســتارتاپ های باکچینــی، شــرکت های بــزرگ، 
دانشــگاهیان، توســعه دهندگان و ســرمایه گذاران از 
سراسر جهان گرد هم می آیند تا آینده باکچین و ارزهای 
دیجیتال را رقم بزنند. هفته باکچین سان فرانسیسکو 
قصــد دارد آموزش هــای جهانــی بــرای کاربــران و 
توسعه دهندگان صنعت باکچین ارائه دهد. هدف از این 
آموزش ها جابه جایی مرزهای دانــش و نوآوری باکچین 
اســت. این رویداد یک هفته ای بر کمک به صنعت برای 
رسیدن به پذیرش انبوه از طریق آموزش، تمرکز دارد. این 
رویداد برای کسانی مناسب است که به دنبال یادگیری 
و ارضای حــس کنجــکاوی خود هســتند. این رویــداد از 
سی و یکم اکتبر لغایت ششم نوامبر در سان فرانسیسکو 

برگزار می شود.

کینزا دوبی 
کینزا دوبی رویدادی برای الهام بخشی و توسعه 
متقابل اســت. این رویــداد بیش از 3500 شــرکت کننده 
و 30 ســخنران حرفــه ای و متخصــص دارد. محورهــای 
این رویــداد باکچین، فنــاوری تبلیغــات، فنــاوری مالی، 
دیجیتال مارکتینگ و افیلیت مارکتینگ هستند. عاوه 

بر سخنرانی، شرکت کنندگان می توانند از یک نمایشگاه 
با بیش از یکصد غرفه بازدید کنند. در این رویداد عاوه بر 
یادگیری مهارت و دیدار با متخصصان حوزه های نام  برده،  
جوایزی هم اهدا می شــود. این رویداد از بیســت وهفتم 

لغایت بیست وهشتم اکتبر در دوبی برگزار می شود.

رویداد جهانی و متاورسی مد و پوشاک
شــرکت رویدادهــای متاورســی RLTY همکاری 
خود را بــا غول های مــد متاورســی، فابریکانــت و ورلد آو 
ویمن، بــرای میزبانی یک رویداد متاورســی و جهانی مد 
و پوشــاک آغاز کرد. این رویداد در دیســنترالند در تاریخ 
20 الــی 22 ســپتامبر برگــزار می شــود. هدف اصلــی این 
رویداد جذب زنان و صنعت مد به دنیای متاورس است. 
این رویداد ســه روزه در یک مکان خاص به نام »ســینث 
اونیو« برگزار می شود که طراحی آن از خیابان معروف مد 

نیویورک الهام گرفته شده است.

طراحــان لبــاس از شــرکت فابریکانــت و ورلــد آو ویمــن 
در اطــراف محــل برگــزاری رویــداد مســتقر می شــوند تــا 
کلکسیون های خود را به نمایش بگذارند. این دو شرکت 
بــا همــکاری یکدیگــر می خواهنــد بــرای افتتاحیــه ایــن 
رویــداد از یــک مجموعه مــد دیجیتالــی رونمایــی کنند. 
ایــن مجموعــه شــامل 27 آیتم و بخــش کوچکــی از یک 
مجموعه بزرگ تر است که بعد از رویداد منتشر خواهد 
شد. شــرکت کنندگان می توانند یکی از این 27 آیتم را از 
اوپن ســی خریداری کنند. میزگرد آموزشــی ایــن رویداد 
هــم در روز اول یعنی 21 ســپتامبر به صــورت زنده پخش 

می شود. 
این رویداد، دومین رویداد مــد RLTY خواهد بود. اولین 
رویداد مد متاورسی در ماه مارس امسال برگزار شد. این 
رویداد یک هفتــه ای میزبان بســیاری از برندهــای بزرگ 
ماننــد دولچه انــد گابانا، تامــی هیلفیگــر، کاوالــی و پاکو 

روبان بود.

معرفی رویدادهای بین المللی

از دوبی تا 
سان فرانسیسکو

 هشدار: بازار رمزارزها یک بازار پرریسک و 
قانون گذاری نشده است. بازاری که ممکن است به دلیل 
نوسانات آن همه سرمایه خود را در آن از دست بدهید. 

توصیه می کنیم قبل از هرگونه فعالیت در آن مطمئن 
شوید اطالعات کافی درباره آن را دارید.
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رگوالتوری
R E G U L A T I O N

چرا دستورالعمل جدید دولت بایدن صدای همه فعاالن رمزارزی را درآورده است؟

شش ماه پس از رونمایی از فرمان اجرایی دولت آمریکا 
در مورد دارایی هــای دیجیتال، دولت بایــدن روز جمعه 
یک چهارچوب رمزنگاری »جامع« را ارائه داده که حاال 
برخی از فعاالن این صنعت می گویند فاقد جزئیات الزم 
اســت. به گفته کاخ ســفید، بایــدن از زمــان فراخواندن 

مجموعــه ای از آژانس هــا بــرای بررســی نحــوه نظــارت 
مسئوالنه بر ارزهای دیجیتال، تاکنون ۹ گزارش از سوی 
آنها دریافــت کرده اســت. ایــن گزارش هــا را آژانس ها و 
نهادهای نظارتی ای همچون SEC و کمیسیون معامات 
آتی کاال )CFTC( ارائه داده اند که عموماً هم تأکید دارند 

بایــد »به شــدت تحقیقــات و اقدامــات اجرایــی را علیه 
اقدامــات غیرقانونی در فضــای دارایی هــای دیجیتال« 

دنبال کرد.
در آمریــکا معمــوالً در غیــاب چهارچوب هــای قانونــی 
برای موضوعاتی همچون رمزنــگاری یا دیگر پدیده های 

CFTC

 در دو جلسه همزمان در 
دو کمیته گوناگون سنا
 از رگوالتوری رمزارزها 

گفته شد

بهنامیاگنسلر؟
 در جدیدتریــن پیشــنهاد ســنا 
بــرای تدویــن مقــررات ارزهــای 
دیجیتــال، دو جلســه کمیتــه در روز 
پنجشنبه نشان داد که دستورالعمل های 
حــوزه قضایــی هنــوز معلــق باقــی مانده 
است. کمیته کشاورزی سنا صحبت های 
»روســتین بهنــام«، رئیــس کمیســیون 
تجــارت کاال و معامــات آتــی آمریــکا 
)CFTC(  و دیگــر متخصصــان صنعــت 
ارزهای دیجیتال و بانکداری را شنید. این 
 SEC در حالی بود که گری گنسلر، رئیس
در کمیتــه بانکــداری ســنا حاضــر شــد. 
بهنام بــه ســناتورها گفــت کــه CFTC از 
قبل بــرای تبدیل شــدن به ناظــر صنعت 

کریپتو آماده شده است.

 بهنــام در اظهاراتــی بــه کمیتــه 
کشاورزی سنا گفت: »نوسانات 
در بــازار و تأثیــر آن بر مشــتریان خرد که 
ممکن اســت در شــرایط کان اقتصادی 
فعلــی اوضاع شــان بدتر هم شــود، دلیل 
محکمی اســت که بگوییم نیــاز فوری به 
شفافیت نظارتی و حمایت از کاربران در 
این بــازار داریــم.« اما گنســلر کــه همان 
زمان در کمیته بانکی ســنا حاضر شــده 
بود، این دیدگاه را تقویت کرد که بیشــتر 
توکن هــا و شــرکت های رمزنــگاری باید تا 
حدودی بــا نهــاد تحــت مدیریــت او کار 

کنند.

 گنسلر گفته از حدود 10هزار توکن 
موجــود در بازار کریپتــو، اکثریت 
قریب به اتفاق اوراق بهادار هستند. از این 
رو به اعتقاد او عرضه یا فروش این هزاران 
توکن رمزنگاری، باید تحت پوشش قوانین 
اوراق بهادار و مســتلزم ثبت یــا انجام این 
تراکنش هــا بــر اســاس قوانیــن ایــن نهــاد 
نظارتــی باشــند. او تأکیــد کــرده: »مــن از 
کارکنان SEC خواســته ام که مستقیماً با 
کارآفرینان کار کننــد تا توکن هــای آنها در 
صورت لزوم به عنــوان اوراق بهــادار ثبت و 

تنظیم شوند.«

NEWSخبر

رگوالتور رمزارزها 
در آمریکا می شود

روی آوردن اتریوم به اثبات سهام 
آن را به تعاریف SEC نزدیک تر 
کرده است

گنسلر:ایندیگر
وامدهیاست!

 اتریوم پس از ادغام روز پنجشنبه به اثبات سهام 
روی آورده، امــا بــه نظر نمی رســد کــه با ایــن ادغام 
رگوالتــور دســت از ســر آن بــردارد. رفتــن اتریوم به ســمت 
بهــره وری بیشــتر در اســتفاده از انــرژی ممکــن اســت 
واکنش های شدیدی از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار 
ایاالت متحده )SEC( به همراه داشته باشد و فشارها بر این 

پروژه رمزارزی را حتی از قبل هم بیشتر کند.

 SEC و رئیس مشهور آن گری گنسلر تأکید دارند 
که رمزارزها اوراق بهادار هستند و باید توسط این 
نهــاد نظارتــی مالــی آمریــکا رگوالتــوری شــوند. مخالفــان 
می گوینــد تعریــف این نهــاد نظارتی بر اســاس یــک قانون 
قدیمی و کهنه ۸0ســاله اســت که بــرای این فضــای جدید 

پاسخگو نیست. اگرچه رگوالتور آمریکایی قباً گفته بود که 
این موضوع فقط برای بیت کوین اعمال می شود، اما به نظر 
می رسد اتریوم هم زیر نظر SEC قرار گرفته است.اکنون که 
اتریوم در کنار بسیاری از باکچین های دیگر از جمله رمزارز 
بایننس، آواالنچ و ســوالنا، اعتبارســنجی ها را برای کاربران 
خود ملزم کرده تا دارایی های خود را برای ایمن کردن شبکه به 
اشتراک بگذارند، سؤاالتی در مورد نقش واسطه ها در این 

سیستم ها مطرح شده است.

 وال استریت ژورنال برای اولین بار در روز پنجشنبه 
با اســتناد به اظهارات گری گنسلر، پس از جلسه 
استماع کنگره گزارش داد که او گفته وام دهی، شرط بندی و 
کسب پاداش، از هر سیستم مالی همان طور که قانون تست 
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رويکرد
A P P R O A C H

 مخالفــت بــا فیلترینــگ صرافی هــای 
رمــزارز و مخالفت بــا خاموشــی مــزارع ماینینگ 
رمزارزهــا از جملــه حمایت هــای شــما از صنعــت 
رمزارز کشور در سال گذشته بودند. شما قبالً گفته 
بودید که بزرگ تریــن خالء قانونی حــوزه رمزارز در 
کشــور، در حوزه تبادل رمزارزها دیده می شود. به 
نظر شما رویکرد درست رگوالتوری حوزه رمزارز در 
کشــور چگونــه بایــد باشــد؟ در کل شــما صنعت 
رمــزارز را چقــدر بــازار بــزرگ و مهمی برای کشــور 

می دانید؟
ببینیــد، توســعه کاربردهــای فناوری هــای غیرمتمرکــز از 
جمله باکچیــن )که تبلور آن امــروز در موضــوع رمزارزها 
بیش از حوزه های دیگر به چشــم می آید، ولی محدود به 
آن نیست( یکی از روندهای کان جهانی است که آینده 
بشــر را تغییر خواهد داد؛ بنابراین گریزی از آن نیســت و 
بسیاری از کشورها سرمایه گذاری سنگینی در این حوزه 
کرده و عمدتــاً در حال یادگیری پیاده ســازی این فناوری و 
نحــوه رگوالتوری آن هســتند و عمده کشــورها تصمیمی 
بینابین )میــان توقــف کامــل و آزادی کامــل( برگزیده اند. 
در نتیجه ما نیز نمی توانیم و نباید نسبت به این فناوری 

بی تفاوت باشیم.

در عیــن حال اســتقرار فناوری هــای اثرگــذار جدید حتماً 
بــا چالش هــای حکمرانــی در جهــان همــراه خواهــد بود. 
به عاوه در حال حاضر تعداد زیادی از مردم درگیر معامله 
و خریدوفروش این قبیل دارایی ها شده اند و بدیهی است 
که هرگونه اقدام حاکمیتی در ایــن زمینه باید با ماحظه 
تبعات و سبک سنگین کردن ریسک های مربوطه صورت 

پذیرد.
محدودیت رمزارزها در کشور، خروج واقعی سرمایه را در 
پی خواهد داشت. برخی مدعی اند که خرید رمزارزها به 
علت محاســبه  قیمت آنها به دالر، خروج ارز از کشــور را 
رقم خواهد زد. البته این مسئله نوعی مغالطه محسوب 
می شــود. وقتــی دارایی یــک فرد در وســیله  شــخصی آن 
فرد قرار دارد، بنابراین اگر ارزش جهانــی آن رمزارز با دالر 
ســنجیده شــود، در واقع اســکناس دالری مصرف نشده 
است. یکی از مانورهایی که می توان با رمزارز صورت داد، 
این اســت که می توان آن را به عنوان اعتبار به کار گرفت و 
خدمات مالی مختلفی برای آن تعریف کرد. این مســئله 
در حاکمیت، مدیریت و نظارت ایرانی مطرح اســت. اگر 
رمزارز ممنوع شــود، رمزارزهای خارجــی از مجموعه های 
ایرانــی خارج می شــوند و به  ســمت صرافی هــای خارجی 
رفته و رمزارز نیز به صورت فیزیکی از ایران خارج می شود. 

راه مدیریت 
مسدودسازی 
نیـــــــــست  !

باید بخش خصوصی بازیگر اصلی حوزه قانون گذاری نوآوری های جدید باشد. این حرف اصلی و بنیان 
فکری مجتبی توانگر است که وقتی صحبت از کسب وکارهای نوآور و حوزه های جدید فناورانه می شود 

در نشست ها و پنل های مختلف مدام آن را تکرار کرده است. او از معدود چهره های خارج بخش 
خصوصی است که در دو-سه سال اخیر حمایت های جدی ای از اکوسیستم و اقتصاد نوآوری کشور 

کرده و حتی در برابر ابرطرح های مخربی چون صیانت هم بی لکنت زبان و صریح در سمت کسب وکارها 
ایستاده است.

توانگر که رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسالمی است، با همین رویکرد یکی از 
فعال ترین چهره های اکوسیستم رمزارز کشور هم بوده است. کسی که در برابر نگاه سلبی و حذفی اولیه 

در برابر رمزارزها ایستاد و حاال می گوید برای رگوالتوری این فضا باید از ظرفیت های بخش خصوصی 
بهره گرفت. در گفت وگویی با او درباره بایدهای رمزارزی کشور، فرصت های این پدیده برای یک اقتصاد 

تحت تحریم و البته امکان های بهره مندی از فناوری های مرتبط با آن در فضای کارآفرینی کشور صحبت 
کرده ایم.

گفت وگو با مجتبی توانگر، رئیس کمیته 
دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس درباره 

بایدهای قانون گذاری در حوزه رمزارزها 

 کتاب
 بزونومیکس 

به زودی منتشر 
می شود

کتابی جذاب و قابل توجه که به افراد 
در  که  عظیمی  نیروهای  درک  برای 
آن  در  ما  که  هستند  جهانی  تغییر  حال 
می کند. کمک  می کنیم،  زندگی 

جیم کالینز نویسنده کتاب از خوب به عالی
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قوانین آمریکا چه می گوید؟

هاردفورک،انافتی
ومالیاتآنها

 فورک یا انشعاب تغییری است 
که برای ارتقای پروتکل باکچین 
طراحــی و اجرا می شــود. با وجــود این با 
توجه بــه اینکه باکچین هــا غیرمتمرکز 
هســتند، الزم نیســت همــه گره هــای 
باکچین با یک فورک موافقت کنند. اگر 
تعداد زیادی گره با فورک مخالف باشند، 
ممکن اســت هارد فورکی داشته باشیم 
کــه دو نســخه از باکچیــن را بــه وجــود 
می آورد. هرکســی که قبل از هــارد فورک 
مالــک یــک توکــن باشــد، در هــر دو 
باکچین همــان شــماره یا کــد را خواهد 
داشت. این تکرار سردرگم کننده است، 
زیــرا دارنــدگان توکــن بــرای دریافــت 
توکن های جدید کار خاصی نمی کنند و 
حتی بعضــی از آنهــا از ایــن تغییــر آگاه 

نیستند.

 اداره خدمــات درآمــد داخلــی 
اعام کرده که اگر سرمایه گذاران 
واحد هایی از یــک ارز دیجیتال جدید را 
دریافــت کننــد، هــارد فــورک بــرای آنهــا 
درآمدی معمولی را موجب شــده است. 
بــرای مثــال دارنــدگان بیت کویــن کــه به 
دلیل تغییرات هارد فورک در سال 2017 
بیت کوین کش دریافت کردند، از نظر این 
اداره، درآمدی معمولی معادل ارزش بازار 
بیت کوین کش، در روزی که آن را دریافت 

کرده اند، داشته اند.

 وقتــی یــک توکــن غیرقابــل 
معاوضــه بــه وجــود آوریــم، 
درآمدی معمولی برابر با قیمت فروش آن 
توکــن به دســت آورده ایم. ســود یــا زیان 
معامله گرهــای ان اف تــی معــادل قیمت 
فروش منهای مبنای هزینه است. اداره 
خدمــات درآمــد داخلــی بــرای ان اف تــی 
دســتورالعمل ویژه ای ارائه نداده اســت، 
اما اکثر متخصصان مالیاتی ان اف تی را 
در زمره دارایی ها کلکسیونی طبقه بندی 
می کنند که مشمول نرخ مالیات حداکثر 
تا 2۸ درصد می شــود. آمریکایی ها باید 
ســود دارایی هــای کلکســیونی را در فــرم 

۸۹۴۹ و خط 1۸ جدول D گزارش دهند.

SAMPLEنمونه

یک دستورالعمل برای سرمایه گذاران آمریکایی درباره مالیات بر رمزارز

آمریکا چطور  از  رمزارزها
 مــالــیـات مـــی گــیــــرد؟

فــروش رمــزارز مشــمول مالیــات اســت. در ایــاالت متحــده 
آمریکا، اداره خدمات درآمد داخلی یا IRS از ســرمایه گذاران 
رمزارز می خواهد هر ســودی را که به دســت می آورند، به این 
سازمان گزارش دهند. شهروندان ایاالت متحده ملزم هستند 
برای دارایی های رمزنگاری شده و دیجیتالی که دارند، مالیات 
پرداخت کنند. اگر آنها گزارش صحیحی از میزان سود خود 
ندهنــد و روی تراکنش های رمــزارز مالیــات نپردازند، جریمه 
خواهند شــد. اداره خدمــات درآمــد داخلی آمریــکا در حال 
اعمال قوانین روزافزون در این زمینه است. به همین دلیل در 
این مطلب تاش کرده ایم با کمک شرکت نرم افزاری لجیبل 
)Ledgible( که اولین نرم افزار حسابداری حرفه ای در زمینه 
رمزارز را عرضه می کند، با بیان موارد ذیل، بخشی از باری را که 

بر دوش سرمایه گذاران است، کاهش دهیم: 
ماحظات مهمی را که در برنامه ریزی مالیاتی وجود دارد.

 آخرین دستورالعمل های اداره درآمد داخلی
اطاعات به روزی کــه درباره تغییرات احتمالــی در کد های 

مالیات های قانونی وجود دارد. 

  مالیات بر رمزارز چگونه تعیین می شود؟
همان طــور کــه گفتیــم اداره خدمــات درآمــد داخلــی آمریکا 
از رمــزارز، به عنوان یــک دارایی مالیــات دریافت می کنــد و از 

شــهروندان آمریــکا می خواهد کــه هرگونه ســودی را بــه این 
اداره گــزارش دهند؛ حتی اگــر در یک دارایــی دیجیتال دیگر 
سرمایه گذاری کرده باشند. دستورالعمل فعلیِ اداره خدمات 
درآمــد داخلــی دربــاره رمــزارز ناقــص اســت. ایــن اداره هنوز 
جزئیات الزم برای تعیین دقیق مالیات بر معامــات رمزارز را 
ارائه نداده اســت، اما قوانین و مقررات بــه زودی در این زمینه 
ابــاغ خواهند شــد. این ســازمان قانــون زیرســاخت و قانون 
کاهش تورم مقرراتی را دربــاره دارایی های دیجیتال ارائه داده 
که همگام با رشد صنعت رمزارز، چشم انداز گزارش مالیاتی 

در این زمینه را تغییر خواهد داد.

 اموال و دارایی
اداره خدمــات درآمــد داخلــی در اطاعیــه 21-201۴ توضیح 
داده بود که تصمیم سرمایه گذار ]برای خریدوفروش رمزارز[ 
دلیل مهمی اســت که این اداره رمزارز را به عنوان یک دارایی 
در نظر بگیرد. هیچ مرجع قضایی رمزارز را به عنوان پول قانونی 
به رسمیت نمی شناسد؛ به همین دلیل سرمایه گذاران تنها 
گمانه زنی درباره قیمت را دلیل خرید رمزارز می دانند. اما در 
سال 2021، السالوادور بیت کوین را به پول رسمی و قانونی خود 
تبدیل کرد و پس از آن نیز در ســال 2022 جمهوری آفریقای 
مرکزی دست به اقدامی مشابه زد. بنابراین به نظر برخی، این 

روند ممکن است رویکرد اداره خدمات درآمد داخلی آمریکا 
به رمزارز را زیر سؤال ببرد. اما طبقه بندی رمزارز به عنوان یک 
ارز رسمی ممکن است به نفع دارنده آن نباشد. در کد درآمد 
داخلی، بخش ۹۸۸، ســود یا زیان ناشــی از معامات ارزهای 
خارجــی به عنــوان درآمــد عــادی در نظر گرفته شــده اســت. 
بنابراین اگر طبقه بندی رمزارز در جایگاه یک دارایی تغییر کند، 

ممکن است موجب نرخ مالیات بسیار باالتر شود.

 رمزارز کاال محسوب می شود؟
از آوریــل 2022، ســه الیحــه جداگانه به کنگــره آمریــکا ارائه 
شــد؛ قانون معاملــه کاالی دیجیتــال )2022(، قانون نــوآوری 
مالی مسئوالنه و قانون حمایت از مصرف کنندگان کاالهای 
دیجیتال )2022(. این لوایح کمیســیون معامــات آتی کاال را 
به نخستین تنظیم کننده بازار رمزارز تبدیل می کند. همین 
ممکن اســت باعث شــود کــه اداره خدمــات درآمــد داخلی، 
رمزارز را به مثابه کاال در نظر بگیرد. برای اکثر ســرمایه گذاران 
سود قراردادهای فروش کاال به عنوان 60 درصد سود سرمایه 
بلندمدت و ۴0 درصد سود سرمایه کوتاه مدت در نظر گرفته 
می شود. همچنین، قوانین مربوط به روش  MTM - که روشی 
برای اندازه گیری ارزش منصفانه حســاب هایی اســت که در 
طول زمان در معرض نوسان هستند - سود و زیان قراردادهای 

رگوالتوری
R E G U L A T I O N
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چهره ها
F I G U R E S

»جکسون پالمر«، خالق دوج کوین می گوید تاش ایان 
ماســک و ساتوشــی بت در ســال گذشــته بــرای ارســال 
میم کویــن بــه مــاه او را آزرده خاطر کــرده اســت. پالمر در 
مصاحبــه ای بــا ســایت اینســایدر گفــت: »از مصاحبه 
و صحبت کــردن در مــورد ارزی کــه هشــت ســال پیــش 
ساخته، خســته شــده اســت.« او می گوید هشت سال 
پیش دوج کوین را برای ســرگرمی ســاختم، امــا االن وبال 

جانم شده است. 
پالمــر ادامــه می دهــد: »همه چیــز ایــن قضیــه مــرا آزار 
می دهــد، چون هــر اتفاقــی می افتد اســم من هــم پیش 
کشــیده می شــود. بعید می دانم مردم متوجه وضعیت 
من شوند، اما ای  کاش وقتی اتفاقی برای دوج کوین، ایان 
ماســک یا بنیان گذار دیگر دوج کویــن، »بیلی مارکوس« 
می افتد، پــای من را به آن بــاز نکنند. حتی بــه خاطر این 
ماجراها تمام شبکه های اجتماعی را پاک کردم، اما فایده 

نداشت.« 
مهنــدس ادوبی هم در مــورد تبلیغات دوج کوین توســط 
ماســک به اینســایدر گفت: »تبلیغات ایان ماسک در 
مورد دوج کویــن مــن را متعجب نکــرد. وقتی او در ســال 
201۹ در توییتــر شــروع بــه تبلیــغ دوج کویــن کــرد، واقعاً 
تعجب نکردم. چون فکر کنم ماســک بــا بیلی مارکوس، 
هم بنیان گذار دوج کوین دوست است. خود ماسک هم 
پیش تر گفته بود کــه روی ارزهای دیجیتــال کار کرده و از 
دوج کوین حمایت می کند تا به افرادی که خیلی ثروتمند 

نیستند، کمک کند.«

 از حمایت های زیاد تا کل کل های توییتری
در ســال 2021، ماســک یکی از حامیان بــزرگ دوج کوین 
محســوب می شــد که بســیاری از اوقــات با یــک توییت 
می توانســت قیمت ایــن ارز را باال بــرد. او حتی در ســال 

NEWSخبر

انتخابات سوشی
»سوشــی دائو« کــه یکــی از 
پلتفرم هــای وب3 اســت، بعــد از چنــد 
ســال اختاف نظر بنیان گــذاران، اعام 
کــرده بــرای معرفــی مدیرعامــل جدیــد 
این پــروژه انتخابــات باکچینــی برگزار 

خواهد کرد.

در تعقیب کوان
بعــد از اعام حکم دســتگیری 
»دو کوان«، بنیان گذار پروژه ترا، دولت 
گفته پاسپورت او را که فعاً در سنگاپور 

زندگی می کند، ردیابی خواهد کرد.

جشن به شیوه ان ا ف تی
از  آرتیســت های گوناگونــی 
جملــه بیپــل ادغــام اتریــوم را از طریــق 
مینت کردن آثار جالــب  توجه جدیدی 

جشن گرفته اند.

ادامه پیشتازی سنگاپور
هلدینــگ اس بــی آی به عنــوان 
یک شــرکت ســرمایه گذاری کریپتویی 
موفق شــده از دولت سنگاپور که کم کم 
بــه بهشــت رمــزارزی تبدیل می شــود، 

مجوز فعالیت بگیرد.

جکسون پالمر در یک گفت وگو هم راز سرمایه گذاری در 
رمزارزها را گفته هم شدیدا ًبه ایالن ماسک حمله کرده است

دوج کوین برای سرگرمی بود 
اما حاال وبال گردنم شده است

جاری از پرتاب یــک ماهواره کریپتویی به نــام دوج 1 خبر 
داد.  پالمــر در مــورد عاقه ماســک بــه دوج کویــن گفت: 
»به نظرم این عاقه یک تاکتیک است. در واقع ماسک 
تاش می کند کــه از طریــق دوج کوین از مــردم دلبری و با 
آنها ارتباط برقرار کند. البته برای دست یافتن به این مهم 
فقط به تبلیغ دوج کوین بسنده نکرده و وارد موضوعات 
دیگری مثل آزادی بیان نیز شده است. برای همین  است 
که جناح راســت از او حمایــت می کند. در واقع ماســک 
دارد برای خــودش یک ارتش می ســازد؛ ارتشــی بســیار 

پرشور و فداکار!«
البتــه ایــن بــار اولــی نیســت کــه پالمــر در مورد ماســک 
اظهارنظر می کند. اوایل ســال جاری او ماســک را آدمی 
یک دنده خطاب کرد. به عاوه پالمر ادعا کرد که ماسک، 
مدیرعامل شــرکت تســا، نمی تواند حتی کدهای ساده 
را اجرا کنــد. او در اثبات گفته خود به اتفاقی که ســال ها 
پیــش افتاده بود، اشــاره کــرد و گفت: »چند ســال پیش 
برای ماسک یک اسکریپت پایتون فرستادم. نتوانست 

آن را اجرا کند.« 
جالب است بدانید که ماسک هم صحبت های پالمر را 
بی جواب نگذاشت و در یک  رشــته توییت از خجالت او 
درآمد. ماسک در جواب پالمر گفته بود: »فرزندان من در 
12سالگی بهتر از پالمر کد می نوشتند. او حتی یک خط 

از کد دوج کوین را ننوشته است.« 
پالمــر هــم  دســت از کل کل برنمــی دارد و در پاســخ بــه 
گفته های ماسک نوشت: »سال هاست در مورد ماسک 
حرفی نمی زنــم، چون ارزشــش را نــدارد. اجــازه می دهم 
در فانتزی ها و فکرهای خودش به ســر ببــرد. این کارها را 
می کند تا طرفدارانش در حمایت از او دست به کار شوند. 
قباً بیشتر حوصله مناظره داشتم، اما االن فکر نمی کنم 
فایده ای داشــته باشــد. االن دیگر فقط افــکار و نظراتم را 
بیان می کنم. به نظــرم باید خودمان باشــیم و آنچه را که 
به آن اعتقاد داریم،  اذعان کنیم. دیگران هم اگر دوست 
داشــتند، حرف ما را بپذیرند، اگر هم دوســت نداشــتند 

مجبور به گوش دادن نیستند.« 
ناگفته نماند پالمر تنها کسی نیست که حمایت ماسک 
از ارز میم را زیر سؤال می برد. در اوایل ماه ژوئن هفت نفر 
شکایتی را علیه ماسک تنظیم و او را به ترویج »یک طرح 

رمزارزی هرمی« متهم کردند. 

 توصیه پالمــر به کســانی کــه می خواهند 
روی رمزارزها سرمایه گذاری کنند

من به مردم نمی گویم چه  کار کننــد. من فکر می کنم هر 
کســی باید خودش تصمیــم بگیــرد. این هم مثل ســایر 
تصمیمات زندگی اســت و انتخاب هر کسی به خودش 
بســتگی دارد. مانند انتخاب هــای دیگری کــه در زندگی 
می کنید، قبل از آن تحقیق کنیــد. البته تحقیق در مورد 
رمزارزها سخت است؛ زیرا اغلب افراد در مورد این فضا 
داده سازی می کنند و تشخیص واقعیت دشوار می شود. 
برای مثال رسانه ها جهت گیری های خاص خود را دارند 
و افراد مشــهور هم مدام این ارزها را تبلیغ می کنند. این 

موارد کار شما را سخت می کند. 
همان طور که گفتــم تحقیق در مــورد رمزارزها کار راحتی 
نیست. وقتی شما در گوگل در مورد رمزارزها جست وجو 
می کنیــد، اغلــب مطالــب و اخبــاری کــه بــه چشــم تان 
می خورد، مثبت هســتند؛ زیرا گــوگل یکــی از طرفداران 
ارزهای دیجیتال است. به عاوه، بســیاری از رسانه های 
ارزهــای دیجیتال، از وی ســی های این حوزه هســتند. به 
همین دلیل اغلب افراد در مسیر تحقیقات خود در چاه 
می افتند. نمی تــوان افراد را بــه خاطر افتادن بــه این چاه 
ســرزنش کرد؛ زیرا این اتفاقات مهندسی  شده  هستند. 
تنهــا توصیه ای کــه می توانم در این مورد داشــته باشــم، 
این اســت که اگر در تحقیقات خود فقط با اخبار مثبت 
روبه رو شدید، شک کنید. در تحقیقات تان در خصوص 

رمزارزها رویکرد منتقدانه در پیش بگیرید.
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بــا اینکــه زمســتان کریپتــو تــرس در دل ســرمایه گذاران 
انداخته، اما آنها را دلســرد نکرده است. ســرمایه گذاران 
از حمایت اســتارتاپ های کریپتویی دست برنداشته اند 

و امیدوارند روزی این اســتارتاپ ها صنایعی مثل تجارت 
دیجیتال را متحول کنند. در این گزارش از سرمایه گذاران 
خطرپذیر خواسته شده استارتاپ هایی را معرفی کنند که 

آینده خوبی پیش رو دارند. پاسخ آنها و استارتاپ هایی که 
معرفی کرده اند، شگفت انگیز است. این فهرست شامل 
استارتاپ های تخصصی در حوزه ان اف تی، دیفای، دائو، 

چند سرمایه گذار خطرپذیر و شناخته شده، استارتاپ ها و پروژه های آینده دار و برتر 
حوزه رمزارز و وب 3 را معرفی کرده اند

استارتاپ های
 کریپتویی خوش آتیه

 دو پروژه دیگر

بازهموب3
دیسکو ایکس وای زد 

سرمایه  جذب کرده: نامشخص
دیســکو ابزارهایی را بــرای کاربــران وب3 
می ســازد تا با کمک آنهــا بتوانند هویت 
خود را در ســرویس های مختلف شــکل 
دهنــد. در واقــع داشــتن حســاب های 
کاربری مختلف برای هر سرویس آناین 
کاری دشــوار و حتــی گاهــی گیج کننــده 
اســت. ابزارهــای دیســکو کاربــران را از 
این مشــکات رها می ســازند. به عبارت 
دیگر می توان گفت که ابزارهای دیســکو 
وعده هــای وب3 را بــرای تمرکززدایــی و 
حفظ حریم خصوصی، محقق می کنند. 
دیسکو برای کاربر یک هویت آناین ثابت 
و واحد ایجاد می کند و کاربر در هر شبکه 
و سرویســی به واســطه این هویت واحد 

شناخته می شود. 

دودلز
سرمایه جذب کرده:نامشخص
دودلــز مجموعــه ای از ان اف تی هــای 
ساخته شــده توسط اســکات مارتین یا 
همان برنت تست معروف است. دودلز 
ســعی دارد تــا حــدی فشــار انتقــادات 
را روی ایــن حــوزه کمتــر کنــد و چهــره 
بهتری از این فضا ارائه دهد. در واقع با 
اینکــه مجموعه های محبــوب ان اف تی 
ماننــد میمون هــای مــودی می تواننــد 
نقش دروازه ای بــرای ورود عاقه مندان 
به دنیــای کریپتو را داشــته باشــند، اما 
این حوزه همیشــه بــا نقــد و انتقاداتی 
به خاطر مســائلی چون عدم اســتقبال 
از ورود زنــان، مواجــه بــوده اســت؛ ولی 
ایــن انتقــادات در مــورد دودلــز صــدق 

نمی کند. 
به گفته یکــی از ســرمایه گذاران، دودلز 
نماد ادغــام دو مفهــوم لــذت و فرصت 
بــرای همــه اســت. ایــن دو مفهــوم از 
باارزش ترین خروجی هــای این جامعه 
روبه رشــد محســوب می شــوند. ایــن 
ســرمایه گذار معتقــد اســت کــه دودلز 
کاربردهــای مناســبی را در فضــای 
ان اف تــی بــه وجــود آورده و ایــن باعــث 
می شــود بتوانــد بیــش از شــرکت های 
دیگر مردم را به سمت ارزهای دیجیتال 

بکشاند. 
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اوضاع خوب سرمایه گذاری در 
سال ۲0۲۲ در حوزه رمزارز

125میلیوندالر
دیگربرایوب3

شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر کریپتو نورث آیلند  ونچرز 
)North Island Ventures( کــه در مراحــل اولیــه روی 
تیم ها ســرمایه گذاری می کند، اعــام کرده بــا وجود عدم 
اطمینان از این روزهای بازار و سرمایههای زیادی که سمت 
پروژه های نوپا آمده اند، 125 میلیون دالر را برای خرج کردن 
در پروتکل های کریپتو و وب 3 کنار خواهد گذاشــت. این 
شــرکت گفته در یک بازه 250 هزار تا ســه میلیــون دالری 

روی حداکثر ۴0 پروژه در مراحل اولیه هزینه خواهد کرد.
جدیدتریــن صندوق این شــرکت هم جانشــین صندوق 
سرمایه گذاری قبلی آن می شود که سرمایه گذاری هایی را 
  BCB Groupو Axelar در پلتفرم های باکچینی همچون

و غیره انجــام داده اســت. کل دارایی های تحت مدیریت 
این شــرکت که حــدود دو ســال از فعالیت آن می گــذرد و 
دفتر مرکزی اش در نیویورک است، تقریباً 300 میلیون دالر 
است. تراویس شر، یکی از بنیان گذاران NIV، در بیانیه ای 
گفت: »ما NIV را در ســال 2020 بر اســاس اعتقادمان به 
اینکه کریپتــو فنــاوری قدرتمند بعــدی اســت، راه اندازی 
کردیــم. از آن زمــان این صنعت پیشــرفت فوق العــاده ای 

داشته است.«
امسال تعدادی از شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر، 
ســرمایه های گزافــی را در حوزه کریپتــو خــرج کرده اند که 
مجموع آنها به صدها میلیون دالر می رسد؛ وی سی هایی 




