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مدیران امنیت، فنی و عملیات  سه صرافی کوین  نیک، رمزینکس و نوبیتکس 
به بررسی موضوع هک های رمزارزی و اولویت های امنیتی پرداخته اند

چطور مراقب دارایی رمزارزی  خود باشیم
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حــوزه رمزارزها 
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دستیار معاون علمی و فناوری 
ریاست جمهوری:

اگر به بالکچین اعتماد 
نکنیم ارتباط ما با دنیا 

قطع می شود!

نظر مجمع جهانی 
اقتصاد درباره 

رمزپول های ملی 
چیست؟

 CBDC و  DLT درباره

بایننس متهم 
به نقض قانون 
رازداری بانکی 

آمریکا
افزایش فشاررگوالتور

تیک دوم برای 
ماینینگ!

هیئت دولت قانونی بودن 
استخراج رمزارز و شرایط 

اعطای پروانه فعالیت 
ماینرها را تصویب کرد

اشتباه  10 
میلیون دالری!

صرافی  کریپتو 
دات کام پس از هفت 

ماه متوجه  اشتباه 
خود شد

6 4 214
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دیجیتالیکردن
بازارسرمایهبر
بستربالکچین
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هرچقدر که ایــن روزها بحــث تبــادل رمزارزها یــا مهم تر از 
آن اســتفاده به عنوان ابزار پرداخت در هالــه ای از ابهامات 
و موازی کاری هــای رگوالتوری قــرار دارد، موضوع اســتخراج 
یا همان ماینینگ روزهای خوشــی را پشت ســر می گذارد؛ 
تا آنجا کــه دولتی ها یکی بــار دیگر مهر تأیید مشــروعیت 

و قانونی بــودن را پــای موضوع اســتخراج زده و برای بــار دوم 
تصویــب کردند که منــع قانونــی نــدارد! اگرچه بایــد از این 
تأکید دوباره در یکی از بال های مهم بازار رمزارز خوشــحال 
بود، امــا بیراه نیســت اگر گفته شــود که توســعه ایــن بازار 
صرفاً با ماینینگ محقق نخواهد شد و تا زمانی که مسئله 

تیک دوم برای 

ماینینگ!
هیئت دولت برای بار دوم قانونی بودن استخراج رمزارز 

و شرایط اعطای پروانه فعالیت ماینرها را تصویب کرد

تبادل بدون قانون باشد، همیشه خطر انسداد و فروپاشی 
آن پابرجاســت، ولــی ماجرای تصویــب دوبــاره قانونی بودن 

استخراج چه بود؟
 

ماینرهاپروانهدارمیشوند!
موضوع از آنجا خبری شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت از 
تصویب بهره برداری و استخراج رمزارزها گفت: »از این به بعد 
رمزارزها می توانند برای واردات استفاده شوند.« سیدرضا 
فاطمی امین، هفته گذشته در این باره خبر داد: »در جلسه 
یکشنبه هیئت دولت، استخراج رمزارزها به تصویب رسید. 
این مصوبه سال های قبل هم وجود داشت و مدتی متوقف 
شده بود و به واحدهای استخراج رمزارز جواز تأسیس و پروانه 
بهره برداری داده نمی شد. با تحلیل موضوع رمزارز در دولت، 
بخشــی از احکام آن بــه تصویب رســید و به  موجــب آن به 
شکل رسمی می توانیم به واحدهای مربوطه جواز تأسیس و 

پروانه بهره برداری بدهیم.«
البته همان طور که وزیر گفته، این مصوبه در سال های گذشته 
هم وجود داشت، اما مدتی بود متوقف شده و به واحدهای 
اســتخراج رمــزارز جواز تأســیس و پروانــه بهره بــرداری داده 
نمی شد. حاال به موجب مصوبه اخیر هیئت دولت، وزارت 
صمت می تواند به شکل رسمی به واحدهای مربوطه جواز 

تأسیس و پروانه بهره برداری ارائه دهد.

جزئیــاتمصوبهدولــتدربــارهآزادســازی
وارداتبارمزدارایی

سیدرضا فاطمی امین همچنین به تشریح جزئیات مصوبه 
اخیر دولت درباره آزادسازی واردات با رمزدارایی ها پرداخت 
و گفت: »آیین نامه ای که امروز در دولت مصوب شد، بسیار 
کامل و دقیق است که همه موضوعات مربوط به رمزدارایی ها؛ 
از جمله نحوه تأمین سوخت و انرژی آنان و نحوه واگذاری و 
اعطای مجوزها را مشخص کرده است. این مجوزها را وزارت 
صمت درباره استخراج رمزدارایی ها خواهد داد. قبالً وزارت 
صمت به یکسری از واحدها جواز تأسیس داده بود تا بتوانند 
واحدهای استخراج رمزدارایی را احداث کنند که مشکالت 
حقوقی وقفــه ای را در این موضوع ایجــاد کرد، اما امــروز در 
دولت آیین نامه کاملی مصوب شد و استخراج رمزدارایی ها 

رسمیت پیدا کرد.«
فاطمی امیــن دربــاره واردات با رمــزارز هم تأکید کــرد: »این 
خبــر مهمی اســت کــه مدت هاســت فعــاالن ایــن صنعت 
منتظــرش بودنــد و ایــن واردات می توانــد درباره هــر کاالیی 
از جمله خودرو باشــد. شــما وقتی قصد واردات یــک کاال را 
دارید، باید ارزی را پرداخت کنید که اکنون به  جای دالر و یورو، 
می توان از بیت کوین اســتفاده کرد. در همیــن زمینه، مراکز 
رسمی استخراج بیت کوین که زیر نظر وزارت صمت فعالیت 
می کنند و دارای مجوز هستند، با هماهنگی هایی که با بانک 
مرکزی انجام شده، می توانند از بیت کوین برای واردات خودرو 

استفاده کنند.« 
این عضــو کابینه دولــت در پاســخ به ســؤال دیگــری درباره 
زمان اعالم تعرفه های واردات خودرو گفت: »آیین نامه این 
کار مشــخص شــده اســت. ما دو هفته )تا ۱۸ شــهریور( به 
واردکنندگان حائز شرایط زمان داده ایم، زیرا بر اساس قانون 
مجلس در بحــث واردات خودرو باید انتقال فنــاوری انجام 
شــود و این گونه نیســت که هر کســی برای خــودش بتواند 
خودرو وارد کند؛ در نتیجه ما دیروز فراخوانی را اعالم کردیم تا 
متقاضیان واردکننده خودرو مدارک خودشان را ارائه دهند.«
او افــزود: »این شــرکت ها باید نمایندگی رســمی و خدمات 
پس از فروش داشته باشند و همچنین اعالم کنند که در ازای 
واردات خودرو چه فناوری ای را به کشور وارد می کنند. وزارت 
صمت بعد از بررسی به متقاضیانی که فناوری کیفی و بهتری 
ارائه دهند، مجوز خواهد داد تا خودرو وارد کنند.« موضوعی 
که نشان می دهد هر دارنده رمزارزی که آن را از استخراج به 
دســت آورده، لزوماً نمی تواند واردکننده خودرو شــود و این 
مســیر صرفاً برای ماینرهایی همــوار خواهد بود کــه امکان 

فعالیت یا تولید در بازار خودرو را داشته یا خواهند داشت.

NEWSخبر

ان اف تی پاسپورت یک 
سیاست مدار!

تالش هکرهایــی کــه خــود را پارتیزان های 
بالروســی معرفــی می کننــد، بــرای فروش 
ان اف تی پاسپورت رهبر بالروس در پلتفرم 
اوپن ســی با اقداماتــی که این کســب وکار 

انجام داد، با شکست مواجه شده است.

صندوق ها زیر ذره بین
دو نهــاد نظارتــی مالــی بازارهــای 
سرمایه آمریکا یعنی SEC و CFTC اعالم 
کرده اند از ســرمایه گذاری ها و گزارش های 
صندوق هــای رمزارزی داده های بیشــتری 

جمع خواهند کرد.

فرار مالیاتی سیلور؟
»مایکل  سیلور« از سرمایه گذاران 
بیت کوین در پاســخ بــه اتهامــات مالیاتی 
گفتــه از زمانــی کــه از کلمبیــا وارد آمریکا 
شــده، بدهی مالیاتی رمــزارزی نداشــته و 

ندارد!

هک کایبر
پروتــکل دیفــای شــبکه کایبــر 
)Kyber Network( خبــر داده به دلیــل 
یک هک فنی 256 هزار دالر از دارایی های 

پلتفرم خود را از دست داده است.
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روز چهارشنبه نهم شهریورماه صرافی ارز دیجیتال مزدکس 
و کارگزاری مبین ســرمایه تفاهم نامه همکاری امضا کردند. 
این تفاهم نامه در راســتای دیجیتال کــردن دارایی هــای بازار 
سرمایه در بستر بالکچین صورت  گرفته و این امکان را برای 
سرمایه گذاران این بازار فراهم می کند که به صورت 2۴ساعته 
و در هــر روزی از هفتــه کالس هــای متفاوتــی از دارایی هــای 
توکنایز شده را از طریق بستر بالکچین در بازار بورس معامله 

کنند.
با استفاده از این امکان سرمایه گذاران خارجی بدون نیاز به 

دردسرهای شــبکه بانکداری ســنتی می توانند 
در بورس ایران سرمایه گذاری کنند. عالوه بر این 
ســرمایه گذاران بازار ارزهای دیجیتال می توانند 
مســتقیماً و بدون نیاز به تبدیــل دارایی خود به 

ریال در بازار بورس کشور سرمایه گذاری کنند.

بالکچیــن؛بــهکمــکبازارهــای
سرمایهمیآید

محمد قاســمی، مؤســس و مدیرعامل شرکت 
توســعه فناوری مزدک که با نام تجاری مزدکس 
شــناخته می شــود، با اشــاره بــه اینکــه در حال 

حاضــر رونــد اصلــی در بازارهــای مالــی جهــان بــه ســمت 
توکنایزکــردن دارایی هــا مــی رود، در خصــوص امضــای ایــن 
تفاهم نامه توضیح داد: »بازارهای مالی جهان به این سمت 
می روند که از بستر بالکچین برای ارتباط گسترده تر و بدون 
زمان و مکان جهت جذب ســرمایه گذاران اســتفاده کنند و 

تبادالت خود را به صورت ۷×2۴ انجام دهند.«
بــه گفتــه او اســتقبال بازارهــای ســرمایه از توکن هــای اوراق 
 بهــادار )Security Token( و توکن هــای دارای پشــتوانه 
)Asset-backed Tokens( و همچنین استقبال بانک های 
مرکزی دنیــا از ارزهــای دیجیتال بانک مرکزی نشــان دهنده 

این اســت که بالکچین در حال تبدیل شــدن به روند اصلی 
بازارهای پولی و سرمایه دنیاست و در آینده بسیار تأثیرگذار 

خواهد بود.

جــذبســرمایهگذارانخارجــیبــهبــازار
سرمایهبااستفادهازبالکچین

قاسمی در ادامه با اشاره به نبود ارتباط مؤثر میان بازار سرمایه 
کشور و بازارهای مالی دنیا توضیح داد: »در حالت عادی عمالً 
امکان استفاده از سرمایه خارجی در بازار سرمایه کشور وجود 
نــدارد و در شــرایط فعلــی اســتفاده از بالکچین 
و توکنایز کــردن دارایی هــا بــرای جــذب ســرمایه 

خارجی بسیار مورد نیاز است.«
او در ادامــه گفــت: »با بررســی هایی کــه طی دو 
سال گذشته در شــرکت مزدکس انجام دادیم، 
توانستیم در ابتدا زیرساخت های مورد نیاز این 
تفاهم نامــه را در پلتفــرم مزدکس فراهــم آوریم 
و همچنین نظر مثبــت رگوالتــور را در خصوص 
توکنایز کــردن دارایی هــای بــازار ســرمایه جلــب 
کنیم.« او در ادامه نســبت به همکاری رگوالتور 
برای اجــرای این تفاهم نامــه ابراز امیــدواری کرد 
و گفــت: »در صــورت اســتفاده از بالکچین در بازار ســرمایه 
می توانیم ســرمایه گذاران خارجــی را بدون دردســر ارتباط با 
شبکه پولی ســنتی، به بازار ســرمایه ایران جذب کنیم.« به 
گفته قاسمی، مزدکس جلسات زیادی در این حوزه با سازمان 
بورس برگزار کرده و بدنه کارشناسی، مدیریتی و خود اعضای 
هیئت مدیره سازمان با دید باز در این زمینه همراهی کرده و با 

فعالیت در این حوزه موافق بوده اند.
او همچنیــن بیان کــرد: »مــا در حــال حاضر در ســندباکس 
بــازار ســرمایه حضــور داریــم و بــه  محــض دریافــت مجــوز 
اولیــن برنامه های خــود را بــرای ورود به بازار ســرمایه اجرایی 

دیجیتالی کردن بازار سرمایه

 بر بستر بالکچین
صرافی مزدکس و کارگزاری مبین سرمایه تفاهم نامه 

همکاری امضا کردند

طهورا 
آدینه وند

viria.adinehvand
@gmail.com

می کنیم. در حال حاضر روی پلتفرم مزدکس مجموعه ای از 
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس )ETF( را 
قرار داده ایم و در واقع از هر کالس دارایی یک نمونه را به عنوان 

پایلوت برای معامله کاربران طراحی کرده ایم.«
قاســمی بــا توضیــح اینکــه مزدکس قــرار اســت بعــد از این 
تفاهم نامه در دو حــوزه گوناگــون با کارگزاری مبین ســرمایه 
همــکاری کنــد، ادامــه داد: »در ابتــدا در موضوع آمــوزش و 
فرهنگ ســازی کار با بالکچین در بازار ســرمایه، محتوایی را 
بــرای کاربران مبین ســرمایه طراحــی کردیــم. در گام دوم نیز 
امکان معامالت ۷×2۴ را برای کاربران مبین ســرمایه فراهم 
آوردیم تا بتوانند از این ابزار نوین برای تنوع بخشــی به سبد 
دارایی خود و تسریع در تبدیل کالس های مختلف دارایی به 

یکدیگر استفاده کنند.«

انقالببعــدیمعامالتاوراقبهــاداردر
بازارهایسرمایهبربسترتوکناست

در ادامــه محمدعلــی محمــدی، مدیرعامــل و عضــو 
هیئت مدیــره کارگــزاری مبیــن ســرمایه، در خصــوص 
تفاهم نامه همکاری با مزدکس توضیــح داد: »تفاهم نامه 
امروز در زمینه انجام معامالت بازار بورس از بســتر توکن و 
بالکچین است. استفاده از بالکچین در بازار سرمایه در دنیا 
در حال تبدیل شدن به یک روند اصلی است و معامالت بر 
بستر توکن رواج بیشــتری می یابد و ایران نیز از این قاعده 

مستثنی نیست.«
به گفته او رگوالتور هم چراغ سبز نشان داده و با این تفاسیر 
خواهیم دیــد که انقــالب بعــدی معامــالت اوراق بهــادار در 
بازارهای سرمایه بر بستر توکن است. محمدی با بیان اینکه 
مبین سرمایه به عنوان کارگزار این حوزه قصد دارد به صورت 
جدی با روند جدید استفاده از بالکچین در بازار سرمایه همراه 
شود، توضیح داد: »ETFهایی که در حال حاضر در بازار وجود 
دارد، این امکان را خواهند داشت که به صورت توکن معامله 
شوند. این بازار کمی آزادتر اســت و وسعت بیشتری دارد و 
منحصر به ایران نمی شود و هر سرمایه گذار از هر جای دنیا 
می تواند معامله کند و این نوعی ورود سرمایه است.« به گفته 
مدیرعامل مبین سرمایه امضای تفاهم نامه همکاری در این 
حوزه این امکان را برای افرادی که پیش تر از بازار سرمایه خارج 
و وارد حوزه کریپتوکارنسی شدند، فراهم می کند که بدون نیاز 
به دریافت وجه خود از بازار کریپتوکارنســی مستقیماً وارد 
بازار سرمایه شوند. او در خاتمه توضیح داد: »همچنین این 
امکان را برای مشتریان مبین ســرمایه فراهم می کنیم که با 
استفاده از بستر بالکچین توکن های صندوق ها و توکن هایی 
را که مبتنی بر اوراق بهادار هستند، در سامانه اسمارت مبین 

سرمایه معامله کنند.«

   عکس:  نسیم اعتمادی

ANALYSISتحلیل

 موانع از آنچه از ابتدا فکر 
می شد، بیشتر و سخت ترند!

چرا بازی های 
بالکچینی همه گیر 

نشده اند؟
 هرچنــد ایــن ایــده کــه بازی هــا 
می تواننــد عامــل کلیــدی بــرای 
جــذب کاربران بــه پلتفرم هــای بالکچینی 
باشند، در بین اکوسیستم وب۳ خواهان 
دارد، اما خود گیمرها مدت طوالنی است 
کــه در برابــر پذیــرش ایــن ایــده مقاومــت 
در  بالکچینــی  بازی هــای  می کننــد. 
اکوسیستم بازی های جدی و بزرگ صنعت 
بازی، به رسمیت شناخته نمی شوند، اما 
دلیل ایــن امر چیســت؟ به نظر می رســد 
آنچه مانع پذیرش بازی های بالکچینی بین 
اکثریت گیمرها شده، این باشد که در واقع 
هیچ بازی بالکچینی که توانایی تسلط بر 
بازار اصلی بازی ها را داشــته باشــد، وجود 

ندارد.

 بیش از یک ســوم مردم جهان را 
می دهنــد.  تشــکیل  گیمرهــا 
ایکس باکس مایکروسافت، G2A و توئیچ، 
تنها بخشی از نام های بزرگی اند که اکنون به 
صنعت ارزهای دیجیتال هجوم آورده اند. 
بر این اساس ایاالت متحده آمریکا، هند، 
پاکســتان، نیجریه و ویتنام به ترتیب پنج 
کشــور برتر از نظر تعداد صاحبان ارزهای 

دیجیتال هستند. 

 حال با توجه به این پتانسیل باال، 
سؤالی که پیش می آید این است 
کــه چــرا ســازندگان بازی هــای بالکچینی 
بهترین بازی های ممکن را نمی سازند؟ در 
صورتی که آنان برای تأمین مالی مشکلی 
نداشته و با ایجاد بازی های بزرگ خواهند 
توانست مخاطبان بازی های معمولی را به 
خود جذب کنند. ذکر این نکته نیز ضروری 
است که پروژه های وب۳، به ویژه پرو ژه های 
مبتنی بــر توکن های غیرمثلــی میلیون ها 
دالر ســرمایه  جــذب می کننــد و برخــی 
سرمایه گذاری های این حوزه حتی به چند 

ده میلیون دالر نیز می رسد.

 حقیقت امر آن است که ساخت 
یک بازی خوب به چیزی بیشتر از 
پول نیازد دارد. ســازندگان باید خالقیت، 
استعداد و توانایی الزم برای ایجاد یک بازی 
باکیفیت را داشته باشند. موضوع مهم تر 
توجه به این نکته است که آنان باید به طور 
پیوســته به توســعه یــک بــازی باکیفیت 

متعهد شوند.
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امنيت
S E C U R I T Y

ایــنروزهایکــیازنگرانیهایکاربــراندر
دنیایرمزارزهاموضوعهکوسرقتداراییهاست؛
مهمترینمنشاءچنیناتفاقاتیچیستومعموالً
چــهپروژههایــیبیشــتردرگیــرچنیــنمعضلــی

میشوند؟
موضوع هک و سرقت دارایی رمزارز باید از دو جهت بررسی 
شود؛ یک بخش مربوط به رعایت نکات امنیتی است که از 
سمت کاربر باید بررسی و بخش دیگر مربوط به تیم توسعه 
رمزارز است که باید به مواردی در خصوص آن توجه داشت.

کاربران باید به ســراغ رمزارزهایی بروند که وایت پیپر و تیم 
توسعه دهنده مشخصی داشته باشند. باید شروع، آینده 
و ســرمایه پروژه مشــخص  باشــد. فرد قبــل از اینکــه اقدام 
به خرید یک رمــزارز کند، باید ایــن مــوارد را در نظر بگیرد؛ 
چراکــه توجه نکــردن بــه ایــن مســائل بــه مشــکل، هــک و 
ســرقت دارایی ها منجر می شــود. از طرف دیگــر خود کاربر 
نیز باید قواعد امنیتی را رعایت کند. رعایت برخی مسائل، 
به خصــوص بــرای کســانی کــه در حــوزه رمزارزهــا فعالیت 
می کنند، ضروری است. برای مثال کاربران باید از کیف پول 
ســخت افزاری اســتفاده کنند. یکی دیگر از قواعد امنیتی 
که کاربران باید رعایت کنند، انتخاب پســوردهای ســخت 

و پیچیده است.
پروژه هایی که تیم توسعه بادانش و متخصص و یک نقشه راه 
مدون و صحیح نداشته باشند و نتوانند از فناوری های روز دنیا 
استفاده کنند، در اولین حمله ضربه می خورند. استفاده از 
یک تیم توسعه تخصصی و در اولویت قرار دادن تمام موارد 
امنیتی الزامی است، اما متأسفانه به علت افزایش پروژه های 
رمزارزی توجه به این موضوعات کمتر شده و بیشتر به دنبال 
باال آوردن پروژه ها و مارکتینگ و جذب سرمایه هستند. این 
پروژه ها به توان فنی تیم فکر نمی کنند، ریسک ها را در نظر 

نمی گیرند و باگ ها را بررسی نمی کنند.

کاربرانایرانیدربرابرچنینمواردیچقدر
آسیبپذیرهســتندوچهآموزشهایینیازدارندتا

کمتردچارخسارتشوند؟
کاربــر ایرانــی اگــر بــدون دانش کافــی بــه ســراغ صرافی های 
خارجی برود در مقایســه با کاربری که به ســراغ صرافی های 
داخلــی مــی رود، در معرض خطر بیشــتری قــرار دارد. خطر 

سرمایه گذاری کاربران ایرانی در صرافی های خارجی تحریم 
است. اینکه چطور و از چه طریقی باید اقدام کنند و ریسک 
بالک و شناسایی شــدن دارایی را پایین بیاورند، مهم است. 
اســتفاده از ابزارهایی به منظور دور زدن تحریم مفید است، 

اما نحوه استفاده از آنها نیز اهمیت دارد.
صرافی هــای خارجی به شــما توضیح نمی دهند کــه از کدام 
وی پی ان یا ویرچوال ماشین استفاده کنید؛ بنابراین ما باید 
به عنوان کاربری ایرانی بدانیم که از چه ابزاری استفاده کنیم 
تا تأثیرات تحریم و ریسک لو رفتن اطالعات مان را به حداقل 

برسانیم. 

مهمتریناشــتباهاتکاربرانکهمعموالً
هزینــهآنرادرچنیــناتفاقاتــیشــاهدهســتیم،
چیست؟چهمواردوتوصیههاییرابایدرعایتکرد

تاکمترایناتفاقاتبرایکاربرانرخدهد؟
کاربران حتماً اطالعات حساب خود را در یک جای امن ذخیره 
کننــد و بــه  هیچ عنــوان آن اطالعــات را با شــخص دیگری به 
اشتراک نگذارند، سرمایه گذاری روی توکن های بدون پشتوانه 
را کنار بگذارند و سودای رسیدن به سودهای نجومی نداشته 
باشند. هر دستگاه متصل به اینترنت می تواند راه و پلی برای 
هکر باشــد. رعایت نکات کوچــک می توانــد از فجایع بزرگ 
جلوگیری کند. همچنین به روزرسانی سیستم عامل، مرورگر 

اصلی، اپلیکیشن موبایل و آنتی ویروس را جدی بگیرند.
برای مثال سیســتم شــخصی بــه خاطــر عــدم اســتفاده از 
آنتی ویروس و اتکا به آنتی ویروس پیش فــرض ویندوز دچار 
یک بدافزار شده بود. وقتی  فرد آدرس کیف پول را کپی می کرد 
این بدافزار به یک ســرور متصل می شــد و آن ســرور آدرس 

کیف پول هکر را جایگزین می کرد.
تمام صرافی های معتبر این روزها کاربران خود را احراز هویت 
می کنند. مورد دیگری که کاربران باید به آن دقت کنند، نحوه 
ارائه اطالعات هویتی است؛ بنابراین توصیه می شود کاربران 
مدارک خــود را فقــط از طریــق کانال هــای رســمی در اختیار 

صرافی ها قرار دهند.

صرافیهاودیگرکسبوکارهایرمزارزی
چهمــواردیرابایددربرابــرتهدیداتیازایندســت

لحاظکنند؟

پارسا شعبانی، مدیر تیم زیرساخت و امنیت هلدینگ نیک اندیش 

اعتماد کاربران بزرگ ترین 
سرمایه هر کسب وکاری است

بهتر اســت صرافی ها در زمان ثبت نام کاربران تمــام راه های 
کاربری را به وضوح اعالم کنند تا کاربر بداند دقیقاً راه ارتباط 
بــا آن صرافی چیســت و بــه کاربــر تأکید کننــد هر پیامــی را 
که از هــر روش دیگــری به نــام آن صرافی دریافــت کردند، به 
 منزله کالهبرداری تلقی کننــد. صرافی ها بایــد آموزش های 
الزم در این خصوص را در ســایت خود قرار دهنــد، کاربر را از 
ظرفیت شبکه های اجتماعی آگاه کنند و تا حد ممکن نکات 
آموزشی از جنبه امنیتی را به صورت کوتاه و خالصه منتشر 
کنند تا کاربــر آپدیت باشــد. اگر صرافــی این کارهــا را انجام 
دهد، می تواند از مشــکالت متعدد هم برای خود و هم برای 
کاربر جلوگیری کند. صرافی ها باید موضوع امنیت را قبل از 
توسعه و پیشرفت کسب وکار در اولویت قرار دهند. مواردی 
مثل اســتفاده از هات ولــت و کلدولت، شناســایی باگ های 
بالکچین و تشکیل تیم های واکنش سریع برای مواقع بحرانی 
از الزامات یک صرافی هســتند. اعتماد کاربــران بزرگ ترین 
سرمایه هر کسب وکاری، به خصوص در حوزه کریپتو است.

صرافی هــا بایــد نهایــت دقــت را در ذخیره ســازی اطالعــات 
شخصی و مدارک هویتی داشته باشند. فناوری های جدید 
و امنی برای ذخیره ســازی دیتا در فضای ابری به وجود آمده 
که حتی در صورت دسترسی به آن سرور دیتا قابل  استخراج 
نخواهد بود. تیم های توسعه صرافی ها باید آپدیت باشند و 
بتوانند از این فناوری ها اســتفاده کننــد. در مجموع امنیت 
را در اولویــت قــرار دهنــد و پیــش از هــر چیــزی روی امنیــت 

سرمایه گذاری کنند.

مهمتریــنهکهایــیکــهدرچنــدســال
گذشــتهاتفاقافتاده،چهبودهوچقدربهاعتباراین

حوزهآسیبزدهاند؟
اولین و مهم ترین هکی که در دنیای کریپتو اتفاق افتاد، مربوط 
به صرافــی مت گاکس بــود. مت گاکــس یک صرافــی ژاپنی 
بود کــه در ســال 2۰۱۰ تأســیس شــد و در آن زمــان۷۰ درصد 
تراکنش های بیت کوین کل دنیا را مدیریت می کرد. متأسفانه 
این صرافی در سال 2۰۱۴ هک شد و حدود ۴۷۰ میلیون دالر 
دارایی از دست رفت. هک بعدی مربوط به صرافی کریپتوپیا 
است. هک کریپتوپیا در سال 2۰۱۸ اتفاق افتاد، یعنی همان 
سالی که تب وتاب رشد دارایی ها بود. این هک ضربه سنگینی 
به جامعه کریپتو وارد کرد و هنوز هم این صرافی نتوانســته 
موجــودی کاربــران را برگردانــد. این اتفــاق می توانــد اعتماد 
کاربران به بــازار را کاهش دهد. هک شــبکه رونین هــم به از 

دست رفتن بیش از 6۰۰ میلیون دالر شد.
هک های بسیاری تابه حال رخ  داده، اما نمی توان گفت که این 
اتفاقات باعث سلب شــدن اعتماد از کریپتو می شود. چون 
همه جا نظیر این اتفاقات می افتد، برای مثال از بانک ها هم 
دزدی می شود، ولی مردم همچنان سپرده های خود را در بانک 
قرار می دهند، اما این اتفاقات به تیم های توســعه و امنیتی 
پروژه ها گوشــزد می کند که بیشــتر دقــت کــرده و از بدبینی 

نسبت به کریپتو پیشگیری کنند.

نهادهــایقضایــیدنیاچقــدرمیتوانند
ســرقتهاییازایــندســتراپیگیــریکننــدیــا

داراییهایازدسترفتهرابازگردانند؟
این طور نیست که شبکه بالکچین قابل  پیگیری نباشد. شاید 
بین عموم جاافتاده باشد که در شبکه بالکچین نمی توان هیچ 
مبلغ و تراکنشی را پیگیری کرد. در دارک وب تمام معامالت در 
بستر بالکچین و توسط پروژه های کریپتویی انجام می شود و 
نمی توان گفت که قابل  پیگیری نیستند. نهادها و تیم هایی 
وجــود دارد کــه تراکنش هــای رمــزارزی را ردیابــی می کننــد. 
ســایفرتریس اولین تیم بالکچین دنیا بود که حکم پزشکی 
قانونی بالکچین را داشت. سایفرتریس تراکنش های پرخطر 
را رصد می کرد. این مؤسسه در سال 2۰۱5 و برای محافظت 
از مؤسســات مالــی در برابــر خطــرات پول شــویی مجــازی و 
دیگــر خطرات مرتبــط با حــوزه کریپتو تأســیس شــد. امروز 
این مؤسســه می تواند تراکنش بیش از ۸۰۰ رمزارز و شــبکه 

بالکچینی و کیف های کریپتویی را ردیابی کند.
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توکن حاکمیتی سادو
سادوســوآپ کــه یــک بــازارگاه 
غیرمتمرکــز بــرای خریدوفــروش ان اف تی 
اســت، 6۰ میلیــون توکن حاکمیتــی خود 
را منتشــر کرده اســت. توکنی به نام سادو 
که به کاربران اجازه مشــارکت در اداره این 

پلتفرم را می دهد.

ترا در استادیوم!
بــا وجــود ســقوط تــرا در ماه های 
گذشــته، تبلیغــات ایــن رمــزارز هنــوز 
در اســتادیوم های ورزشــی آمریــکا دیــده 
می شــود؛ موضوعی که انتقاد بســیاری از 

کاربران آن را برانگیخته است.

کوچک شدن وب 3 اسنپ
در چهارماهــه گذشــته اســنپ 
بیش از ۴۰۰ میلیون دالر از درآمدهایش را 
از دســت داده، حاال تیم وب۳ این شرکت 

2۰ درصد کوچک تر شده است!

امکانی برای هنرمندان
از  یکــی  گیــت وی  نیفتــی 
پلتفرم های شناخته شده ان اف تی امکان 
جدیدی را فعال کرده کــه به کیوریتورهای 
هنری اجازه دایر کردن فروشگاه آثار هنری 

را می دهد.
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جذب سرمایه 100 میلیون 
دالری آنیموکا برندز 

از تماسک

بازیگر مهم متاورس 
در آسیا

 بزرگ ترین شرکت سرمایه گذاری 
بالکچیــن در آســیا به تازگی ۱۰۰ 
میلیــون دالر دیگــر بــرای جاه طلبی هــای 
متاورسی خود سرمایه جذب کرده است. 
شرکت آنیموکا برندز این ۱۰۰ میلیون دالر 
را از شــرکت دولتــی ســنگاپوری بــه نــام 
تماسک دریافت کرده است. این جذب 
ســرمایه ســبب تقویــت آنیمــوکا برنــدز 
به عنوان یکی از بازیگران اصلی متاورس 
در آسیا خواهد شد.   آنیموکا برندز زمانی 
یــک اســتودیوی بازی هــای ویدئویــی 
کوچک در هنگ کنگ بود، اما االن بیش 
از 34۰ شرکت پورتفولیو دارد و بزرگ ترین 
واحــد ســرمایه گذاری بالکچیــن و غــول 
بازی هــای بالکچیــن در آســیا محســوب 
می شــود. از شــرکت های پورتفولیــوی 
آنیموکا برندز می توان به برترین بازی های 
متاورس، سندباکس و دیسنترالند اشاره 

کرد.

 آنیموکا برندز چندی پیش نیز از 
 ،MUFG ،بزرگ ترین بانــک ژاپن
45 میلیــون دالر ســرمایه جــذب کــرد تــا 
فعالیت های وب3 خود را در ژاپن توسعه 
دهد. این شرکت در ماه جوالی موفق شد 
از سرمایه داران برجسته ای مانند سکویا و 
وینکلواس 75.32 میلیون دالر جذب کند.  
مسیری که آنیموکا برندز در سرمایه گذاری 
بر اســتارتاپ های بازی های بالکچینی در 
دیگــر  از  بســیاری  بــا  پیش گرفتــه، 
سرمایه گذاران خطرپذیر یکسان است. بر 
اساس نظرسنجی گیم فای در سال 2۰22، 
68 درصد سرمایه گذاران در دنیا از طریق 
بــازی وارد دنیــای رمزارزهــا می شــوند. 
گیم فای در این نظرســنجی حــدود 25۰۰ 
ســرمایه گذار را که ظرف کمتر از یک سال 
گذشــته وارد بــازار وب3 شــده اند، مــورد 

بررسی قرار داده است. 

 »ونــس اسپنســر«، یکــی از 
بنیان گذاران فریم ورک ونچرز، به 
بالک ورکز گفت: »با اینکه بازار رمزارزها رو 
به نزول است و دارد زمستان خود را سپری 
می کنــد، امــا بــازی هنــوز هم یــک بخش 

محبوب این فناوری محسوب می شود.«
بــر اســاس پیش بینی هــا انتظــار مــی رود 
صنعــت متــاورس از 63.8 میلیــون دالر 
در ســال 2۰2۱ به ۱.6 میلیارد دالر تا سال 

2۰3۰ رشد کند. 
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 چند وقتی است کاربران دنیای رمزارزها با 
موضوع هــک و ســرقت دارایی هــا مواجه شــده اند؛ 
منشاء چنین اتفاقاتی چیست؟ کدام پروژه ها بیشتر 

درگیر چنین معضلی می شوند؟
نکته ای که در حوزه فناوری بالکچین وجود دارد این است 
که ســرعت نوآوری و تغییرات آن زیاد است و تنظیم گری، 
به خصوص در کشور ما کم است. تنوع و سرعت تغییرات 
راه را بــرای کالهبرداران باز می کند تــا پروژه های خود را بین 
پروژه هــای جــدی جــا بزننــد. از طرفــی در نبــود رگوالتوری 
پروژه ها مجبور نیستند استانداردهای امنیتی و مدیریت 
ریسک رایج در محیط مالی را رعایت کنند و همین امر به 
ریسک های امنیتی و مالی بیشتری منجر می شود. به نظر 
من ریشه مشــکالت امنیتی همین عدم وجود رگوالتوری 
است. بخشی از این موضوع البته هزینه ای است که برای 
بهره مند شدن از مزایای نوآوری می پردازیم و بخش دیگر 
هم کمتر بودن سرعت نهادهای تنظیم گر نسبت به فعاالن 
این حوزه مرتبط است، اما به نظر من با در نظر گرفتن این 
موارد نیــز در تنظیم گری این حــوزه از نقطه بهینه بســیار 

عقب  هستیم.
در مــورد پروژه هــای پرریســک تر اگــر بــه پیشــینه نــگاه 
کنیم، متوجه می شــویم هر نــوع پــروژه ای، در هر انــدازه و با 
هر ســابقه ای دچار مشــکل شــده اســت. برای مثــال هک 
صرافی مت گاکس که ســهم 7۰درصدی از بازار داشــت، به 
ازدست رفتن دارایی بسیاری از مردم منجر شد. حتی خود 
پروژه اتریوم بــه  خاطر یک آســیب پذیری مجبور شــد برای 
برگرداندن دارایی کاربــران هاردفورک انجام دهــد. اما به  هر 
حال سیســتم هایی که زمان طوالنی تــری در بــازار بوده اند و 
ابعاد بزرگ تری دارند، معموالً مورد اعتماد کاربران بیشتری 
هســتند. چون ایرادات اساسی این سیســتم ها در بیشتر 
مــوارد پیــدا و برطــرف شــده اند. در مــورد سیســتم هایی که 
ســرمایه های بزرگ تری دارند و زمان بیشــتری در بــازار دوام 
آورده اند، می توان گفت که خود بازار تا حدی نقش رگوالتور 
را ایفا کرده، اما بین پروژه های کوچک اســکم های بیشتری 

وجود دارد.

 آیــا کاربــران ایرانــی در برابــر ایــن مــوارد 
آسیب پذیر هســتند یا مشــکل جهانی است؟ چه 

آموزش هایــی نیاز اســت تــا خســارات وارده کاهش 
یابد؟

تمام کاربران دنیا با مشکالتی در این حوزه مواجه هستند، 
امــا کاربــران ایرانــی عــالوه بــر مشــکالت معمــول متحمــل 
ریســک های بیشــتری هســتند. موضوعی که به  بسیاری 
از کاربــران ایرانــی آســیب  زده، قوانیــن مربــوط بــه تحریم و 
قوانیــن پول شــویی بین المللــی اســت. در اثــر ایــن قوانیــن 
دارایی های کاربران ایرانی در صرافی های بین المللی معموالً 
در معرض بلوکه شدن قرار دارند. از طرفی قطع دسترسی از 
پلتفرم های ساده و معتبر، به هدایت کاربران به پلتفرم های 
پر ریسک تر، منجر می شود و خطرات فعالیت در این حوزه 
را بــرای آنها افزایــش می دهد. ممکن اســت کاربــران ایرانی 
به دکس ها مراجعه کنند و عدم آشــنایی بــا جزئیات فنی و 
ریســک های مخصوص به این صرافی ها، به متضرر شدن 
آنهــا می انجامــد.  در محیــط داخلی هــم با توجه  بــه اینکه 
نســبت به ســایر دنیا در زمینه تنظیم گری عقب هستیم، 
کاربران ما نسبت به کاربرانی که در محیط رگوله شده فعالیت 

می کنند، بیشتر در معرض خطر و تهدید قرار دارند.

 مهم ترین اشتباهات کاربران در این میان 
کدام اند؟

من چند مورد را که با تجربه ما برای کاربران بیشتر مشکل ساز 
بوده، عنــوان می کنم. کاربــران در نقل وانتقــاالت باید دقت 
زیادی داشته باشند؛ برای مثال آدرس ها را درست وارد کرده، 
شــبکه درســت را انتخاب کنند و بــه تگ و ممــوی آدرس ها 
دقت داشــته باشــند. اگــر کاربــران در صرافی هــای خارجی 
فعالیت می کنند، به تغییر آی پی و فعالیت های مشــکوک 
دقت کنند تا ریسک بلوکه شــدن دارایی های خود را کمینه 
کنند. صرافی هایی کــه کاربــران ایرانی با پاســپورت ایرانی را 
می پذیرنــد، ممکن اســت زمانی بگوینــد که دولــت آمریکا 
آنها را مجبور به بستن حســاب ها کرده اســت؛ بنابراین به 
ریسک های مشابه توجه کنند و تمام دارایی خود را در این 

صرافی ها ذخیره نکنند. 
به طور کلــی توصیــه امنیتی من این اســت کــه اگــر کاربران 
قصد خریدوفروش و ســرمایه گذاری طوالنی مــدت ندارند، 
با مالحظــات امنیتــی نگه داشــتن دارایی ها آشــنا شــوند و 
دارایی های خــود را روی صرافی ها؛ چه ایرانــی و چه خارجی 

گفت وگو با محمدحسین کشاورز، مدیر فنی رمزینکس

 ریشه مشکالت امنیتی 
عدم وجود رگوالتوری است

نگه ندارند. دارایی هــا را روی کیف پول های خــود نگه دارند، 
ولی ریســک های امنیتی و راه حل های آنهــا را بدانند. برای 
مثال رمز دسترسی و بازیابی کیف  پول خود را در جای امنی 
نگهداری کنند، البته این رمز را به صورت متن بدون کدگذاری 

نگهداری نکنند.
برای مدیریت ریسک های مالی که البته مخصوص به حوزه 
بالکچین هم نیستند، به صورت ویژه از بازارهای کوچک تر 
و از اعتماد بــه داده هایی که از کانال های ناشــناس دریافت 

می کنند، بپرهیزند.

 صرافی ها و دیگر کسب وکارهای رمزارزی 
چــه مــواردی را بایــد در برابر ایــن تهدیــدات در نظر 

بگیرند؟
سرمایه اصلی هر صرافی، اعتماد کاربران است و معتقدم که 
توجه ویژه ای به امنیت کاربران داشت. صرافی ما مجموعه ای 
از اقدامات بالکچینی و امنیت نرم افزاری را برای مقابله با این 
تهدیدات انجام داده است. به جز اقدامات عمومی در حوزه 
امنیت نرم افزار، با مدل سازی تهدیدات موجود و درس گرفتن 
از اتفاقاتی که برای دیگر صرافی ها رخ  داده؛ برای بهبود امنیت 
مدل نگهداری از دارایی های کاربران و عملیــات رمز ارزی در 
صرافی را طراحی کرده ایم. یکی از کارهایی که برای پیشگیری 
انجام داده ایم، ذخیره ســازی ســرد اســت تا اگر به هر علتی 
سیستم های نرم افزاری مورد نفوذ قرار گرفتند، دارایی کاربران 

در معرض خطر قرار نگیرد.
مسئله دیگر رعایت استانداردهای فنی امنیتی مخصوص 
نهادهای مالی است. برای نهادهای حوزه مالی مثل بانک و 
بورس استانداردهای امنیتی فنی داخلی و بین المللی منتشر 
شــده اســت. در حوزه رمزارزها، تنظیم گری کــه صرافی ها را 
مجبور به رعایت این استانداردها کند، وجود ندارد، ولی ما 
بر اساس استانداردهای حوزه های دیگر عمل می کنیم و این 
استانداردها را در فرایندهای فنی به کار می گیریم. عالوه بر 
این از سیســتم آزمون هــای نفــوذ دوره ای بهره می بریــم و از 

آدیتورهای خارجی برای بررسی امنیت استفاده می کنیم. 

 مهم تریــن هک هایی که در چند ســال گذشــته 
اتفاق افتاده، چــه بوده و چقــدر به اعتبار این حوزه آســیب 

زده اند؟
مت گاکس اتفاق بزرگی بــود و اثر خــود را روی قیمت رمزارز 
گذاشــت و در آن زمان بــه بی اعتمادی مردم منجر شــد. در 
مورد کاربران ایرانی اتفاقاتی که در bitrex رخ داد، باعث شد 
دارایــی کاربران زیادی از دســترس خارج شــود. این اتفاقات 
هرچقدر بزرگ تر باشند، تأثیر بیشتری روی اعتماد کاربران 
می گذارنــد. در اینجا نیاز بــه رگوالتوری پررنگ تر می شــود؛ 
چراکه اگر کسی در این حوزه اشتباه کند، همه مجموعه های 

مشابه را تحت تأثیر قرار می دهد. 
غیر از ریسک های فنی، ریسک های مالی و مکانیسمی نیز 
به ایجاد مشــکل و بی اعتمادی مردم منجر شــده اند. برای 

مثال اتفاقی که برای لونا افتاد، به این حوزه آسیب وارد کرد.

 آیا نهادهــای قضایــی دنیــا می توانند در 
پیگیــری ایــن ســرقت ها یــا بازگردانــدن دارایی هــای 

ازدست رفته اثرگذار باشند؟ 
از چند جهت می توان این مسئله را بررسی کرد. هدف برخی 
از پروژه های بالکچینی این است که غیر قابل رهگیری باشند. 
پس در سطحی ممکن است به علت عدم وجود اطالعات 
کافی، امکان پیگیری قضایی وجود نداشته باشد. در سطح 
دیگر، اگر امکان پیگیری هم وجود داشته باشــد و در حوزه 
قضایی ایران نباشد، ممکن اســت کاربران ایرانی نتوانند از 
این امکان بهره مند شوند؛ زیرا بر اساس قوانین پول شویی 
بین المللی کاربران ایرانی نباید معامله کنند و حق پیگیری 
هم ندارند. به طور کلی در بیشتر موارد بالکچینی، حتی در 
داخل کشور هم نمی توان برای پیگیری به سیستم  قضایی 
اتکا کرد. اگر قوانین در این حوزه به روز شوند، احتماالً بر این 

موضوع مؤثر خواهند بود.

امنيت
S E C U R I T Y
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در مــاه دســامبر ســال  گذشــته یوتیوبــری بــه نــام »کارل 
رون فلت« که کانال یوتیوبی »The Moon« را راه  انداخته، 
در فاکس نیوز حضور پیدا کرد و پیش بینی بزرگی را درباره 

رمزارزها مطرح کرد.
باالتریــن قیمــت بیت کویــن تاکنــون 6۰ هــزار دالر بــوده و 
آن زمــان بــه زیــر 5۰ هــزار دالر ســقوط کرده بــود، امــا این 
یوتیوبــر کــه قبــالً کارمنــد یــک ســوپرمارکت بــود و امــروز 
بــه یــک اینفلوئنســر رمــزارز در ســوئد تبدیــل شــده، بــه 
بیننــدگان برنامــه گفت کــه این رمــزارز تــا پایــان 2۰22 به 

قیمت خیره کننده 3۰۰ هزار دالر خواهد رسید.
 The Claman« رون فلــت بــه مجــری مهمــان برنامــه
Countdown« گفت: »بیت کوین پادشــاه است.« پس 
از آن نیــز بــه 56۰ هــزار دنبال کننــده کانــال یوتیوبی خود 
گفت: »خیلی خوشحالم که می توانم در یک رسانه مهم 
درباره رمزارز صحبت کنم. این شخصاً برای من جذابیت 
زیــادی دارد، چــون می خواهــم باعــث پذیــرش گســترده 

رمزارزها شوم.«
متأســفانه پیش بینی های رون فلت هنوز بــرای بینندگان 

او در فاکس و دنبال کنندگانش در یوتیوب محقق نشــده 
است. در بهار امسال و حتی در همین روزها بیت کوین به 
زیر 2۰ هزار دالر هم رســید. با وجود آنکه بیش از نیمی از 
سال، گذشته اســت، این رمزارز هنوز حول وحوش همین 
قیمت اســت و در مقایســه با اوج قیمتش در سال 2۰2۱، 

ارزش آن به کمتر از یک سوم کاهش یافته است.
همزمان با اینکه محبوبیت رمزارزها افزایش پیدا می کند، 
نسل عجیبی از مبلغان رمزارز که یک شبه ظهور کرده   اند، 
به میلیون ها نفر در رســانه های اجتماعــی و همچنین در 
رســانه های ســنتی توصیه های مشــکوکی می کننــد. این 
اینفلوئنســرها کــه در درون اتومبیل یــا اتاق شــان از خود 
فیلم می گیرند و با مخاطبان شــان حــرف می زنند، در یک 
قلمروی مبهم و خاکســتری شــغلی قرار دارند؛ جایی بین 

مجری تلویزیون، تحلیلگر سهام، مشاور مالی و... .
ســودی کــه ایــن اینفلوئنســرها می برنــد، خیلــی بیش از 
درآمــدی اســت کــه صرفــاً از رمزارزهــا بــه دســت می آید. 
بسیاری از آنها لینک های صرافی های رمزارز را به اشتراک 
می گذارند و از تخفیف های معامالت دنبال کنندگان شان، 

هــزاران دالر ســود می برنــد. بعضــی از آنها تی شــرت ها و 
کاالهایی را با مارک رمزارزها به هواداران خود می فروشند. 
همچنین کالس های آنالینی با حمایت این اینفلوئنسرها 
برگــزار می شــود کــه بــه شــرکت کنندگان وعــده می دهند 
که آنهــا را از راه رمــزارز بــه یک میلیونــر تبدیــل می کنند. 
بعضی ها هــم از طریــق تبلیغ بــرای شــرکت های رمزارزی 
کــه به دنبــال شناخته شــدن هســتند، درآمدهــای کالنی 

داشته اند.
ایــن جریان هــای درآمــدی بــه ایــن معنــی اســت کــه 
بــازار در  اینکــه  از  فــارغ  اینفلوئنســرهای رمــزارز، 
چــه وضعیتــی قــرار دارد، در حــال ســود کــردن از 

دنبال کنندگان شان هستند.
برنامه هــای تلویزیونی و نشــریات به دنبــال متخصصانی 
هســتند کــه بتواننــد بــازار رمــزارز را پیش بینی کننــد، اما 
ایــن اینفلوئنســرها مرتبــاً در CNBC، فاکــس، فوربــس، 
بلومبرگ و اینســایدر حضور پیــدا می کنند و بــدون آنکه 
اعتبار توکن های مورد عالقــه خود را به قدر کافی بررســی 
کرده باشند، درباره مزایای آنها با اغراق صحبت می کنند.

یوتیوبرها با تبلیغ رمزارزها و پیش بینی هایی که غالباً اشتباه از آب 
درمی آیند، درآمد زیادی به جیب می  زنند. برای آنها این یک سرگرمی 

پول ساز و برای دنبال کنندگان شان چیزی شبیه رولت روسی است. نگاهی 
انداخته ایم به متن و حاشیه »اینفلوئنسری در دنیای رمزارزها«

آنها شوخی شوخی پول درمی آورند
کاربران جدی جدی بیچاره می شوند

وقتی مخاطبان  از پشت 
پرده توصیه ها و ویدئو های 

یوتیوب بی خبرند

فروش نامحسوس 
توکن

 امســال یک کاربــر توییتر بــا نام 
کاربری »ZachXBT@« به عنوان 
یــک حامــی مالــی پنهانــی، از کانــال 
آرمسترانگ درخواست تبلیغ کرده بود.به 
گفتــه ایــن کاربــر توییتــر، در ازای ایــن 
درخواســت برای او یک فهرســت قیمت 
ارســال شــد؛ از 25۰۰ دالر برای یک مقاله 
خوب تا 4۰ هزار دالر برای یک مصاحبه در 
یوتیــوب. خبرگزاری واشنگتن پســت هم 
قبالً درباره این معامالت مالی آرمسترانگ 
گــزارش داده بــود. آرمســترانگ بــه 
واشنگتن پست گفت که او در ژانویه 2۰22، 
پیــش از آنکــه محتــوای حمایت شــده را 
حذف کند، یک میلیــون دالر از آن درآمد 

کسب کرد.

 فهرســت قیمتــی کــه اکانــت
»ZachXBT@« آن را فاش کرد،  

نشــان می دهــد کــه تعــداد زیــادی از 
اینفلوئنســرهای کوچــک رمزارز نیــز برای 
معامالت پنهانی مشابهی، فهرست های 

قیمت دریافت کرده اند.

 ،)Chris Leach( »کریس لیچ« 
وکیل ســابق کمیســیون تجارت 
فدرال به اینسایدر گفت که اینفلوئنسرها 
در صورتــی کــه حمایت های مالی خــود را 
اعــالم نکننــد، قوانیــن تبلیغــات را زیــر پا 
گذاشته اند. آنها برای اطالع رسانی صحیح 
به مردم، باید حامیان مالی خود را در طول 
ویدئوهایشــان معرفــی کننــد؛ البتــه 
به صورت روشن و آشکار، نه اینکه تبلیغ را 
در ویدئو به شــکلی قرار بدهند که بیننده 

آن را نبیند.

اخیــر،  ماه هــای  طــول  در   
مثــل  نظارتــی  آژانس هــای 
کمیســیون تجــارت فــدرال و کمیســیون 
بــورس و اوراق بهــادار آمریــکا تیم هایــی 
اجرایی در زمینه رمزارز تشکیل داده اند و 
به دلیل شکایات زیاد مشتریان بازار رمزارز 
دربــاره کالهبرداری هــای بــازار ارزهــای 
رمزنگاری شــده که به مردم وعده پول های 
هنگفتــی را می دهند، تحقیــق می کنند.  
لیچ می گوید که از زمان های دور تابه امروز، 
کالهبرداری با ما بوده است. ظاهراً رمزارز 
آخرین شــکل تقلبی اســت که نهادهای 

نظارتی با آن مواجه شده اند.

SAMPLEنمونه

آموزش
E D U C A T I O N
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رگوالتوری
R E G U L A T O R Y

رویتــرز روز پنجشــنبه هفتــه گذشــته گــزارش داد یــک 
بار دیگر دادســتان های فــدرال آمریکا تحقیقــات درباره 
شــرکت و مدیرعامل بایننس را آغــاز کرده انــد. مقامات 
آمریکایــی می خواهنــد بداننــد آیــا بایننــس قانــون 
رازداری بانکــی ایــن کشــور را نقض کرده اســت یــا خیر. 
پیش تــر و در دســامبر 2020 میــادی هم دولــت آمریکا 
تحقیقات مشــابهی را درباره این صرافی بــزرگ رمزارزی 
راه انداختــه بــود. واحــد پول شــویی وزارت دادگســتری 
آمریکا نزدیک به دو سال پیش از بایننس که بزرگ ترین 
صرافــی ارزهــای دیجیتــال جهــان اســت، خواســته بود 
تــا پیام هــای مدیرعامل این شــرکت )چانگ پنــگ ژائو( و 
ســایر مدیران اجرایی آن را در خصوص مواردی از جمله 
شناســایی تراکنش هــای غیرقانونــی و جــذب مشــتری 
در ایاالت متحــده در اختیار ایــن نهاد دولتی قــرار دهد. 
طبق گزارش هــا، نامه ســال 2020 دولت آمریــکا نزدیک 
به 30 درخواست برای ارائه اسنادی ارائه داده که شامل 
جزئیات سیاســت های بایننــس جهت مبــارزه با تأمین 
مالــی غیرقانونی یــا گزارش هــای مربوط بــه فعالیت های 

مالی مشکوک به مقامات است.

 صرافی ها و قانون رازداری بانکی آمریکا
قانــون اســرار بانکــی آمریکا کــه ســال 1970 بــه تصویب 
رسیده، آیین نامه ها و الزامات ثبت اسناد و گزارش دهی 
را بــرای بانک هــای ملــی، انجمن هــای پس انــداز فــدرال، 
شعب فدرال و بانک های خارجی، به ویژه در مورد مبارزه 
بــا پول شــویی تدوین کــرده اســت. صرافی های رمــزارزی 
نیز تحت محدوده قانــون رازداری بانکی قــرار می گیرند. 
به گــزارش رویتــرز، اگرچه شــعبه آمریکایــی بایننس در 
ســال 2019 در وزارت خزانه داری ایــاالت متحده ثبت نام 
کرده، امــا پلتفــرم بین المللــی بایننــس ایــن کار را انجام 

نداده است.
یکــی از ســخنگویان بایننــس گفتــه کــه ایــن شــرکت 
دارای یــک تیــم حقوقــی جهانــی اســت کــه بــا کمــک 
بیــش از 500 نفر بــرای تطبیــق فعالیت های این شــرکت 
بــا قوانیــن رگوالتــوری کشــورهای مختلــف کار می کنــد.

ایــن نماینــده بایننــس افــزوده اســت: »همان طــور کــه 
به خوبی مستند شــده است، 
رگوالتورهــا در سراســر جهــان 
بــا هــر صرافی بــزرگ رمــزارزی 
تمــاس می گیرنــد تــا صنعــت 
ما را بهتر بشناســند. ما مرتباً 
بــا آژانس هــا کار می کنیــم تــا 
بــه ســؤاالت باقی مانــده آنهــا 
رســیدگی کنیــم. مــورد اخیــر 
هم یکی از این موارد اســت.« 
اما این ســخنگوی بایننس در 
مورد اینکه آیا این مورد جدید 
به دلیــل نقــض قانــون رازداری 
بانکی آمریکا در حال بررســی 
است یا خیر، اظهارنظری نکرد.

 بیت مکس هم نقره داغ شده است!
ایــن اولین بار نیســت کــه صرافی های رمــزارزی بــا قانون 
رازداری بانکی تحت فشار قرار می گیرند. پیش تر مدیران 
برجســته صرافــی بیت مکــس به دلیــل تخلــف از ایــن 
قانون محکــوم شــده بودنــد. »آرتور هیــز« و »بــن دلو«، 
بنیان گذاران بیت مکس در ماه فوریه سال جاری میادی 
به جرم خود در تخطــی از این قانون اعتــراف کرده بودند 
و در نتیجــه آن به عنــوان بخشــی از توافقنامــه ای که در 
نهایت با دولت آمریکا امضا کردنــد، این دو نفر به دلیل 

مشــارکت در »شکســت عمدی« این قانــون و اقدامات 
ضدپول شــویی در صرافی تحت مدیریت شان، هر کدام 

10 میلیون دالر جریمه شدند.
یکی دیگــر از بنیان گــذاران بیت مکس یعنی »ســاموئل 
رید« هم در مــاه بعد به همین اتهام اعتــراف کرد و او هم 
مجبور شــد با پرداخت 10 میلیون دالر جریمه موافقت 
کنــد. در اوایــل مــاه جــاری 
میادی هم »گرگــوری دوایر«، 
رئیس توســعه کسب وکار این 
صرافی به نقض قانون رازداری 
بانکــی به روشــی مشــابه اقرار 
کــرد. او بــا پرداخــت 150 هــزار 
دالر جریمه موافقت کرد. البته 
او هنوز درگیر یــک حکم اولیه 
پنج ســاله زنــدان نیــز هســت. 
احکام مشابه زندان برای دیگر 
مدیــران متخلــف بیت مکــس 
هم در نظر گرفته شــده است. 
از جملــه هیــز که به شــش ماه 
حبــس خانگــی و به دنبــال آن دو ســال حبس مشــروط 
محکوم شــده اســت. دلو 30 ماه حبس مشــروط گرفته 
و ریــد بــه 18 مــاه حبــس تعلیقــی محکــوم شــده اســت 
تــا مشــخص شــود قانــون رازداری بانکــی آمریــکا درباره 

متخلفان چقدر جدی است.
گزارش رویتــرز درباره بایننــس دو روز پس از آن منتشــر 
شــده که »راجا کریشــنامورتی«، نماینده دولت آمریکا، 
نامه هایی را به چهار آژانس فــدرال و پنج صرافی ارزهای 
دیجیتال - از جمله بایننس - ارسال و اطاعاتی را از آنها 
در مورد مکانیسم هایشــان بــرای مقابله بــا کاهبرداری 

درخواست کرد.

صرافی بزرگ بار دیگر به اتهام پول شویی و تراکنش های مشکوک زیر فشار نهادهای نظارتی آمریکاست

بایننس متهم به نقض قانون 
رازداری بانکی آمریکا

 شعبه آمریکایی 
بایننس در سال 2019 
در وزارت خزانه داری 
ایاالت متحده ثبت نام 

کرده، اما پلتفرم 
بین المللی بایننس این 
کار را انجام نداده است

 جذب سرمایه 177 میلیون 
دالری برای سرمایه گذاری 
روی استارتاپ های وب 3

776؛ یک وی سی 
برای پروژه های 

رمزارزی
»هفت هفت شــش« )776( کــه 
ســرمایه گذاری  شــرکت  یــک 
خطرپذیر با رهبــری یکی از بنیان گــذاران 
ردیت است، قصد دارد یک سرمایه 177.6 
میلیون دالری جذب کند. این سرمایه برای 
صنــدوق جدیــد ایــن شــرکت بــا نــام 
Kryptós( اســت کــه  »کریپتــوس« )
می خواهد روی استارتاپ های وب3 که در 
مراحــل اولیــه خــود هســتند و همچنین 

ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کند. 

776 توسط »الکسیس اوهانیان« 
اداره می شــود و اخیراً شــروع به 
جمــع آوری کمک های مالی کرده اســت. 
پس از شرکت های سکویا و بسمر ونچرز 
پارتنــرز، 776 هــم به عنــوان مشــاور 
سرمایه گذاری در SEC که نهاد تنظیم گر 
مالی آمریکاست، ثبت نام کرده است. این 
صنــدوق کــه کریپتــوس نــام دارد، در ماه 
اکتبر فعالیت خود را آغاز می کند. 776 در 
ســبد  در  شــرکت   56 حاضــر  حــال 
ســرمایه گذاری خــود دارد. یکــی از ایــن 
شــرکت ها »یــوگا لبــز«، خالــق مجموعه 
توکن های غیر قابل  معاوضه »میمون های 
کســل« و »کوئیک نود« اســت. کوئیک 
 API نود یک استارتاپ زیرساختی نود ها و
باکچین است. بر اساس اطاعات، 776 
در حال حاضــر 904 میلیــون دالر دارایی 

ناخالص دارد. 

 از زمان فروپاشی ترا یواس دی در 
ماه می، قیمت ارزهای دیجیتال 
و ارزش گــذاری اســتارتاپ های باکچیــن 
به شــدت کاهــش  یافتــه اســت. گــزارش 
کرانچ بیس می گوید ســرمایه گذاری های 
کریپتــو از 6.1 میلیــارد دالر در ســه ماهه 
چهــارم 2021 بــه 5.1 میلیــارد دالر در 
سه ماهه اول 2022 و 4.2 میلیارد دالر در 
سه ماهه دوم 2022 کاهش  یافته است. با 
این  حال »کتلین هالووی«، شریک 776، 
همچنــان خوش بیــن اســت. هالــووی به 
اینفورمیشــن گفت: »این بهترین زمان 
برای خرید است. کسانی که مدت زیادی 
در این صنعــت حضور داشــته اند، بهتر 
اســت از این فرصت اســتفاده کنند. این 

حراج را از دست ندهید.«
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