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انســانها را از بــازار کار بیــرون
میراننــد ،ثــروت و قــدرت
نیــز ممکــن اســت در دســت
تعــداد اندکــی از نخبــگان کــه
قو یتریــن الگوریتمهــا را در
اختیــار دارنــد ،متمرکــز شــود».
کتاب پول ،تاریخچه مختصر
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محمد صمدیراد
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ثــروت ،قــدرت و تمرکــز ،واژههایــی کــه همیشــه در پــی هــم شــنیده
میشــوند؛ امــا چــرا؟
گاهــی بهاشــتباه «ثــروت» و «ســرمایه» را بهجــای هــم بــه کار
میبریــم؛ فــارغ از اینکــه ایــن دو تمایــز بنیادیــن دارنــد« .ثــروت»
بــه مجمــوع داراییهایــی فــرد شــامل اندوختــه بانکــی ،طــا ،ملــک،
خــودرو و غیــره اشــاره دارد کــه لزومــا ارزش مولــد نــدارد و صرفــا فــرد
بــه عنــوان دارایــی خــود آنهــا را حفــظ میکنــد و معمــوال همیــن
داراییهــا منشــا بخشــی از قــدرت او خواهــد بــود؛ امــا «ســرمایه»
بــه یــک دارایــی گفتــه میشــود کــه بــا هــدف تولیــد و ایجــاد ارزش
در کس ـبوکار ،اســتارتآپ یــا هــر بنــگاه اقتصــادی دیگــر بــه امیــد
کســب ســود ،ســرمایهگذاری میشــود و انتظــار مــیرود کــه دارایــی
سرمایهگذاریشــده ،مولــد باشــد و ســرمایه اولیــه ،ناشــی از ایــن
عمــل ،ارزشآفرینــی کنــد.
ثــروت بــه ثروتمنــدان تعلــق دارد و در انحصــار آنهاســت؛ امــا هــر
فــردی میتوانــد یــک ســرمایهدار باشــد و بــا ســرمایهگذاری مولــد
بــرای خــود کســب ســود کنــد .خصوصــا بــا ابزارهــای جدیــدی کــه
در اختیــار مــا گذاشــته شــده اســت ،ماننــد بــورس ،بــه معنــای واقعــی
همــگان فرصــت ســرمایهگذاری را در پیــش روی خــود میبیننــد کــه
در گذشــته و در نبــود ایــن ابزارهــا امــکان آن وجــود نداشــت؛ درواقــع،
در گذشــته ســرمایهگذاری و ســرمایهداری نیــز در انحصــار ثروتمنــدان
بــود؛ امــا بــا ایجــاد بازارهــای بــاز فرصــت ســرمایهداری بــرای همــگان
فراهــم شــد.
برخــی از ثروتمنــدان بــا نقــاب ســرمایهداری ،در بازارهــای ســرمایه
بــه دلیــل اشــراف و رانــت اطالعاتــی و بهرهگیــری از داراییهــای
غیرمولــد خــود ،اقــدام بــه ایجــاد تقاضــای کاذب و حبــاب قیمتــی در
ارزش ســهام و داراییهــای عرضهشــده در بــازار مینماینــد و روحیــه
آفرینــی ســرمایهداری را بــا
واســطهگری ایشــان ،هــدف واالی ارزش
ِ
چالــش مواجــه ســاخته اســت.
در جریــان توســعه بــازار ســرمایه ،ابــزار «تامیــن مالــی جمعــی»
بــه مخاطبــان معرفــی شــد کــه شــرایط منصفانهتــری را بــرای
ســرمایهگذاران خــرد فراهــم مــیآورد .ســرمایهگذاران خــرد بــا
مشــارکت در یــک پــروژه و اطمینــان از ارزشآفرینــی واقعــی آن
ایــن امــکان را دارنــد کــه از شــرایط منصفانهتــری از توزیــع ســود
حاصلشــده بهرهمنــد شــوند و ایــن امــر میتوانــد بــه توزیــع
عادالنهتــر ثــروت منجــر شــود .تامیــن مالــی جمعــی منجــر بــه
ســرمایهداری جمعــی و درنتیجــه ایجــاد امــکان تولیــد ســرمایه مولــد و
توزیــع عادالنــه ثــروت خواهــد شــد .بزرگتریــن چالــش تامیــن مالــی
جمعــی شــفافیت اطالعاتــی اســت .ســرمایهگذاران در یــک طــرح
تامیــن مالــی جمعــی بایــد بتواننــد در هــر لحظــه بــه گزارشهــا و
اطالعــات قابلاعتمــاد از طــرح و پــروژه دسترســی داشــته باشــند و بــر
اســاس ایــن اطالعــات در مــورد ارزش آتــی آن بــرآورد انجــام بدهنــد.
فنــاوری بالکچیــن ظرفیــت اعتمادســازی و شــفافیت اطالعاتــی را
در دل خــود دارد و در صــورت بهکارگیــری مناســب ایــن فنــاوری در
ابــزار تامیــن مالــی جمعــی ،میتــوان تــا حــد بســیار مطلوبــی منافــع
ســرمایهگذاران ایــن حــوزه را تضمیــن کــرد.
فنــاوری بالکچیــن در کنــار الگوهــای اقتصــاد مشــارکتی همچــون
تامیــن مالــی جمعــی ،امــکان ایجــاد الگوریتمهــای هوشــمند
غیرمتمرکــز را فراهــم میکنــد کــه فرصــت ســرمایهگذاری عادالنــه
و بهرهمنــدی منصفانــه از عوایــد ســرمایهگذاری را بــرای همــگان
فراهــم خواهــد کــرد کــه ایــن امــر میتوانــد مانــع از شــکلگیری
مراکــز قــدرت و ثــروت شــود.
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سید ولیاهلل فاطمی ،دبیر بنیاد ققنوس ،از اصالحات سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان میگوید

اصـالح سپیدنامه؛
اگمـی به سـوی توسـعـه ققـنـوس
مهدی فوقی

عضو تحریریه

از زمــان آغــاز بــه کار شــبکه ققنــوس تاکنــون ،ســه بــار ســپیدنامه ققنــوس
بهروزرســانی شــده اســت و تغییراتــی در آن اعمــال شــده اســت کــه عمدتــا جهــت
پوشــش نیازمندیهــای رگوالتــوری بــوده اســت .نســخه  1.4ســپیدنامه شــبکه
ققنــوس و توکــن پیمــان بــه منظــور حداکثر تطابــق با ضوابــط محلــی و بینالمللی
در مــورخ  1399/8/19توســط بنیــاد ققنــوس مصــوب شــد و طبــق مصوبــه همیــن
بنیــاد تغییــرات اعمــال شــده از تاریــخ  1399/9/1بــرای کلیــه میزبانان شــبکه ققوس
و اعضــای زیس ـتبوم ایــن شــبکه الزماالجــرا اســت.

تصویر سامانه داو ( : )DAOآخرین مصوبه بنیاد ققنوس جهت تصویب نسخه  1.4سپیدنامه در آدرس  dao.kuknos.orgدر دسترس است

دلیــل تغییــرات در مبنــای
قیمتگــذاری توکــن پیمــان و
توســعه جغرافیــای ققنــوس در
نســخه  1.4ســپیدنامه شــبکه
ققنــوسوتوکــنپیمــانچیســت؟
در نقطــه شــروع ،هــر پلتفرمــی افــق
محدودتــری را بررســی میکنــد و
درنتیجــه بــا تعامــات محدودتــر
فعالیــت خــود را آغــاز میکنــد؛
ققنــوس نیــز بــر همیــن اســاس آغــاز
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بــه کار کــرد؛ امــا زمانــی کــه بــه اولیــن
صرافــی بینالمللــی و بــازاری جــز
ققنــوس وارد شــدیم ،ابعــاد جدیدتــری
از نیازهــا و پارامترهــای ســپیدنامه را
بررســی کردیــم؛ بــه همیــن منظــور،
نیــاز بــه بــازاری 24ســاعته و در هفــت
روز هفتــه را احســاس کردیــم کــه
همــواره فعــال باشــد؛ چراکــه بــازار
جهانــی در روزهــای شــنبه و یکشــنبه
نــرخ رســمی نــدارد و در روزهــای
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تعطیــل نیــز مثــل پنجشــنبه و جمعــه
قیمــت رســمی در بــازار طــای ایــران
بــرای توکــن پیمــان وجــود نــدارد .در
ایــن راســتا نحــوه قیمتگــذاری توکــن
پیمــان بهصــورت کالنتــر و مطابــق
بــا ترندهــای جهانــی بــرای رســیدن بــه
قیمــت زنــده پیمــان و عــدم ایجاد ســود
یــا ضــرر غیرواقعــی بــرای دارنــدگان
توکــن انجــام شــد کــه در نســخه
جدیــد ســپیدنامه قیــد شــده اســت.

از دیگــر موضوعاتــی کــه در گذشــته
بررســی شــده بــود موضــوع ماهیــت
توکنایــز کــردن و دیجیتالــی کــردن
بــود؛ چراکــه اصــوال توکنیــزه کــردن
محــدود بــه جغرافیــای خاصــی نیســت
و نیــاز بــه فعالیــت بینالمللــی وجــود
دارد؛ البتــه هــر پلتفرمــی در محــدوده
جغرافیایــی خــود بایــد مطابــق بــا
قوانیــن ،پاســخگو باشــد کــه ایــن
مســئله نیــز در نســخه  1.4ســپیدنامه
شــبکه ققنــوس و توکــن پیمــان
اصــاح شــد؛ در حقیقــت ،بــا ســپیدنامه
جدیــد میتوانیــم میزبانــان و ناشــران
بینالمللــی را در شــبکه ققنــوس
داشــته باشــیم کــه بنــا بــر قوانیــن
منطقــه و محــدوده جغرافیایــی خــود
متعهــد بــه فروشــندگان و دارنــدگان
توکنهایــی باشــند کــه در شــبکه
ققنــوس عرضــه میکننــد.از ســویی
دیگــر ،بــا توجــه بــه تصمیمــات
و دغدغههــای بانــک مرکــزی و
مجموعــه ققنــوس ،راهــکاری در نظــر
گرفتــه شــده تــا الــزام پشــتوانه بــودن
طــا بــرای توکــن پیمــان حــذف شــود.
بــر اســاس نســخه جدیــد ســپیدنامه،
هــر دارایــی ارزشــمندی کــه مــورد
تأییــد بنیــاد ققنــوس باشــد میتوانــد
پشــتوانه توکــن پیمــان قــرار بگیــرد
و ارزش هــر کــدام از ایــن توکنهــا
نمیتوانــد کمتــر از ارزش یــک ســوت
طــای 24عیــار باشــد؛ درواقــع ،تامیــن
پشــتوانه بعــدی توســط میزبانــان شــبکه
ققنــوس میتوانــد از هــر نــوع دارایــی
باشــد کــه درعینحــال نگهــداری آن
دشــواریهایی را بــه دنبــال دارد؛ البتــه
رونــد وثیقهگیــری ســایر داراییهــا
در ایــران دشــوار اســت ،بــرای
نمونــه المــاس توســط نظــام بانکــی
بهعنــوان وثیقــه پذیــرش نمیشــود
و در تالشــیم تــا داراییهــای دیگــر
را بــرای وثیقهگیــری اســتفاده کنیــم.
تاکیــد میکنــم کــه بــا توجــه بــه
نظــر بانــک مرکــزی ،دیگــر بهصــورت
مســتقیم از طــا بــرای پشــتوانه توکــن
پیمــان اســتفاده نخواهــد شــد.

طبــق توصیــه بانــک مرکــزی

و دکتــر مهــران محرمیــان،
معــاون فناور یهــای نویــن

بانــک مرکــزی ،ققنــوس بایــد

در زمینــه ســایر کاربردهــای

فنــاوری بالکچیــن و دفتــرکل
توزیعشــده فعالیــت و تمرکــز

بیشــتری داشــته باشــد

همانطــور کــه اشــاره کردیــد،
ناشــر خارجــی و توســعه بــازار
ققنــوس بــرای افزایــش حجــم
مبــادالت و جهانیشــدن شــبکه
ققنــوس از اهمیــت بســیار باالیــی

برخــوردار اســت؛ بهمنظــور جــذب
ناشــر خارجــی چــه اقداماتــی تــا
بــه امــروز انجــام شــده اســت؟
مجموعــه ققنــوس بهمنظــور جــذب
ناشــرین خارجــی و ارائــه توکــن ،قبــل
از فــاز دوم تحریمهــای ایاالتمتحــده
آمریــکا بــا  2الــی  3ناشــر بــه توافــق
رســید .ایــن ناشــرین مایــل بودنــد تــا
توافــق در راســتای توســعه تبــادالت
و همکاریهــا بــرای تســهیل چرخــه
مالــی بــا ایــران صــورت پذیــرد؛ امــا بــا
توجــه بــه شــدیدتر شــدن تحریمهــا ،در
ققنــوس تصمیــم گرفتیــم کــه پلتفــرم
وارد نقطــه آســیبپذیری نشــود و بتوانــد
در ســطح بلــوغ باالتــر اقــدام بــه جــذب
ناشــر خارجــی کنــد.
اعتقــاد دارم بــا توجــه بــه
تغییــرات سیاســت جهانــی و
امیــدواری بــرای کاهــش و رفــع
تحریمهــا ،در شــش ماهــه دوم
امســال میزبــان و ناشــر خارجــی
جــذب شــبکه ققنــوس شــود.
بهمنظــور جــذب میزبــان و
ناشــر خارجــی از کشــورهای اروپایــی،
کشــورهای جنــوب شــرقی آســیا ،عــراق
و افغانســتان تقاضاهایــی داشــتیم تــا
زیســتبوم شــبکه ققنــوس توســعه پیــدا
کنــد؛ ایــن کشــورها ،کشــورهایی هســتند
کــه حجــم مبــادالت و همــکاری آنهــا
بــا ایــران بیشــتر اســت .تاکیــد دارم ،پــس
از فرآینــد جــذب یــک میزبــان خارجــی
در شــبکه ققنــوس ،امــکان اتصــال بــه
صرافیهــای رمــزارزی خــارج از کشــور
نیــز قابــل انجــام خواهــد بــود؛ چراکــه
تجــار اگــر فضــای تجارتــی را بررســی
کننــد و مناســب باشــد ،آن را توســعه
میدهنــد؛ بــر همیــن اســاس بــا ارائــه
توکــن توســط ناشــرین خارجــی ،صرافــی
خارجــی نیــز وارد ققنــوس میشــود.
معتقــدم کــه ققنــوس توانســته اســت ،در
میــان تجــار و کســبوکارهای کوچــک
جــذاب و قابلاتــکا جلــوه کنــد و همیــن
موضــوع باعــث شــده اســت ،آهســته و
پیوســته بــه ســوی پیــدا کــردن جــای
خــود در بــازار اقتصــادی حرکــت کنــد.
هماکنــون توکــن پیمــان در
صرافــی نوبیتکــس و اکســیر
عرضــه شــده اســت؛ امــا
بســیاری از کاربــران و فعــاالن
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مبــادالت بــازار رمزارزهــا تاکیــد
دارنــد کــه شــناور نبــودن
قیمــت توکــن پیمــان باعــث
شــده اســت ،بــازار پیمــان بــه
تتــر جذابیــت چنــدان زیــادی
نداشــته باشــد و نیــاز اســت تــا
ســقف قیمتــی پیمــان آزاد شــود؛
بــه نظــر شــما بــا تغییــرات
در رونــد قیمتگــذاری توکــن
پیمــان ،اشــتیاق بــرای خریــد و
انجــام مبــادالت توکــن پیمــان
در صرافیهــای رمــزارزی چقــدر
افزایــش پیــدا خواهــد کــرد؟
ذات توکــن پیمــان ،توکــن دارای پشــتوانه
اســت و بــر همیــن اســاس هیچوقــت
نوســانات قیمــت آن شــدید نخواهــد بــود؛
نوســانات پیمــان شــامل ســه بخــش نــرخ
دالر بــا ریــال ،طــا بــا دالر و پیمــان در
فضــای بــازار خــود میشــود کــه حداقــل
نوســانی را در بــازار پیمــان ایجــاد میکنــد
کــه موردعالقــه افــرادی اســت کــه در زمینــه
نوســانگیری فعالیــت دارنــد؛ امــا ایــن
میــزان بــه انــدازه بیتکویــن و رمزارزهــا
نیســت و نخواهــد بــود .یکــی از موضوعــات
مهمــی کــه بایــد بــه آن اشــاره کــرد ،پیــروی
از قوانیــن بانکــی و فقهــی و توافقــات انجــام
شــده بــا بانــک مرکــزی اســت و توکــن
پیمــان در ایــن مســیر همچنــان حرکــت
خواهــد کــرد .اعتقــاد دارم کــه در دنیــا
نیــز ،دیگــر توکنهــا و رمزارزهــای بــدون
پشــتوانه ســهم بســیار بزرگــی را نخواهنــد
داشــت و کشــورهای متعــددی بــه دنبــال
ایجــاد توکــن بــا پشــتوانه طــا یــا ارز محلــی
(فیــات) هســتند.

حرکــت از فضــای متمرکــز

بهســوی فنــاوری بالکچیــن
تحولــی بــزرگ بــه شــمار

مــیرود کــه در حــال رخ دادن
اســت؛ اعتقــاد دارم ،بازیگرهای

زیــادی در آن درگیــر میشــوند

و در فضایــی کــه اعتمــاد

نیســت  ،ز نجیــر ه بلــوک

میتوانــد اعتمــاد و شــفافیت
را ایجــاد کنــد

نقشه راه آتی ققنوس چیست؟
طبــق توصیــه بانــک مرکــزی و دکتــر
مهــران محرمیــان ،معــاون فناوریهــای
نویــن بانــک مرکــزی ،ققنــوس بایــد
در زمینــه ســایر کاربردهــای فنــاوری
بالکچیــن و دفتــرکل توزیعشــده فعالیــت
و تمرکــز بیشــتری داشــته باشــد؛ واقعیــت
ایــن اســت کــه کاربــرد فنــاوری بالکچیــن
صرفــا توکنیــزه کــردن داراییهــا یــا انتشــار
رمزارزهــا نیســت و یــک بخــش کوچکــی
از کــوه یــخ بــزرگ فنــاوری زنجیرهبلــوک
بــه شــمار م ـیرود کــه فقــط بیشــتر بــه آن
پرداختــه شــده اســت.
امســال انــرژی زیــادی را بــرای ایجــاد
و ارائــه خدمــات متنــوع و کاربــردی بــر
بســتر زنجیرهبلــوک صــرف میکنیــم؛
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ســامانه رایگیــری الکترونیکــی مبتنــی بــر
بالکچیــن ،پــروژه بودجــه اعتبــاری و
ایجــاد تعامــات اعتبــاری داخــل ســازمانها
ک از
بــر بســتر فنــاوری زنجیرهبلــو 
مهمتریــن اقدامــات در دســتور کار هســتند؛
تمــام میزبانــان شــبکه ققنــوس در تــاش
هســتند تــا از ســایر کاربردهــای فنــاوری
زنجیرهبلــوک بــا توجــه بــه قابلیــت مهــم
شــفافیت و اعتمــاد اســتفاده کننــد تــا خدمات
متنوعــی را در زنجیرهبلــوک توســعه دهنــد؛
چراکــه در حــوزه متمرکــز ،شــفافیت و
اعتمــاد وجــود نــدارد؛ درحالیکــه در فضــای
غیرمتمرکــز میتــوان از زنجیرهبلــوک
اســتفاده کــرد و بــه موضــوع عــدم شــفافیت
پایــان داد.
فنــاوری زنجیرهبلــوک بــا تعــداد زیــادی
میزبــان و بــا توزیــع تعــداد متعــددی گــره
اعتمــاد عمومــی را ایجــاد میکنــد؛ امســال
ســایر کاربردهــای فنــاوری بالکچیــن را
بهصــورت محــدود خواهیــم داشــت کــه افــق
بزرگــی بــرای اقدامــات ســال آینــده ققنــوس
خواهــد بــود .رویکــرد دیگــری کــه بــرای ســال
آینــده خواهیــم داشــت و افــق ســال آتــی مــا را
متبلــور خواهــد کــرد ،خــارج شــدن از محــدوده
جغرافیایــی ایــران و توســعه تبــادالت بینالمللی
اســت .همچنیــن دیگــر موضوعــی کــه بــه
طــور ویــژه بــه آن خواهیــم پرداخــت ،موضــوع
مســکن و توکنهــای ســهام خصوصــی اســت.
توکنهــای ســهام خصوصــی و مســکن در
اروپــا بهصــورت گســترده رشــد یافتــه اســت.
بــرای نمونــه ،در ســوئیس و انگلســتان ایــن
فضــا وجــود دارد؛ امــا هنــوز در ایــران موفــق
نشــدهایم کــه ایــن فضــا را بهصــورت
عملیاتــی داشــته باشــیم .تاکیــد میکنــم کــه
بــا ایجــاد فضــای توکــن ســهام خصوصــی
و ارائــه توکــن ملــک« ،ارائــه توکــن بــرای
وثیقــه» محقــق میشــود؛ درحقیقــت ،زمانــی
کــه شــما بتوانیــد مســکن را توکنیــزه کنیــد،
موضــوع وثیقــه مبتنــی بــر مــدل توکــن نیــز
انجــام میشــود.
امیــدوارم بــازار مســکن خصوصــی در ایــران
توســعه پیــدا کنــد؛ بــازار مســکن ناهمگــن
بــوده کــه در ایــن فضــا بســیار اثرگــذار اســت.
بــر همیــن اســاس نیــاز اســت ،بــا نظارتهــا و
بررسـیهای بیشــتر ،بــرای ارائــه هــر مســکن
در قالــب توکــن یــک نســخهای را بهصــورت
مخصــوص داشــته باشــیم؛ بــا فعالیتهایــی
کــه از طــرف همــکاران انجــام شــده اســت،
اعتقــاد دارم کــه امســال یــک نمونــه عملیاتــی
اجــرا خواهــد شــد و حجــم بــازار ققنــوس بــا
ارائــه توکــن ملــک توســعه پیــدا میکنــد.
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نگاهی به مفهوم تامین مالی جمعی و کاربرد فناوری بالکچین در این حوزه

بـرای ایدههـایتان بـدون
واسطه رسمایه جمع کنید
پرهام لیلیان

مدیر توسعه
کسبوکار کارچین
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تامیــن مالــی جمعــی کــه خــود موضوعــی جدیــد و نوپــا محســوب
میشــود ،بــا ورود فنــاوری بال کچیــن بــه ایــن حــوزه ،فرصتهــای
جدیــدی را پیــش روی خــود میبینــد .بالکچیــن بهصــورت بالقــوه و
بالفعــل (بــر اســاس پروژ ههــای انجامشــده) توانایــی رفــع بســیاری از
چالشهــای ایــن روش تامیــن مالــی جدیــد را دارد .عــاوه بــر جزئیاتــی
دربــاره ادعــای مطر حشــده ،در ایــن نوشــتار بیشــتر بــا مفهــوم تامیــن
مالــی جمعــی آشــنا میشــوید.

ماهنامه ققنوس | شماره سوم

از زمــان ظهــور عصــر دیجیتــال ،گســترش نمایــی دسترســی
فرصتهــاي ســرمايهگذاري و كارآفرينــي ،از «مــدل شــبکه اي و
بــه اینترنــت توســط مــردم و ورود مفاهیمــی ماننــد کارآفرینــی
توزيــع شــده» تبعيــت ميكنــد .بــا ايــن توصيــف كــه كارآفرينــان و
و اســتارتاپ بــه مــدل ســنتی مدیریــت ،جــذب ســرمایه بــرای
ســرمايهگذاران (مشــاركت كننــدگان) در يــک بســتر مشــاركتي كــه
ایدههــای نــوآور و جدیــد از یــک چالــش کماهمیــت بــه یــک
نــوع تکامليافتــهاي از شــبکههاي اجتماعــي اســت ،بــه تعامــل بــا
چالــش حــاد و مهــم تبدیــل شــد .از روشهــای اولیــه بــرای رســیدن
يکديگــر ميپردازنــد .در يــک طــرف ايــن تعامــل ،مجموعــهاي از
بــه ایــن مقصــود ،روش پیشفــروش ســهام بــه ســرمایهگذاران
فرصتهــاي ســرمايهگذاري در قالــب ايــده يــا پــروژه وجــود دارد
اولیــه بــا در نظــر گرفتــن احتمــال رشــد اســتارتاپ در آینــده و خــروج
كــه توســط كارآفرينــان معرفــي مــي شــود و از جمــع درخواســت
موفــق ســرمایهگذار بــود .ایــن روش هنــوز یکــی از پرطرفدارتریــن
ميشــود تــا بــراي تاميــن مالــي مشــاركت كننــد .در طــرف ديگــر،
روشهــای تامیــن مالــی اید ههــای پرریســک و نوپاســت .در کنــار
جمعيتــي از مــردم عالقهمنــد بــه ســرمايه گــذاري هســتند كــه بــا
ایــن روش ،بانکهــا نیــز بــا در نظــر گرفتــن شــرایط ایــن نــوع از
تکيــه بــر خــرد جمعــي و نظــام ارزيابــي مبتنــي بــر خــرد جمعــي
پروژ ههــا ،بــه معرفــی وامهــای جدیــد بــا شــرایط بازپرداخــت ویــژه
شــبکه ،ضمــن تبــادل آراء و ارزيابــي ميــزان ريســک و ســود هريــک از
پرداختنــد .در ادامــه ایــن رونــد ،بــا توجــه بــه
فرصتهــا ،بــه رتبهبنــدي و اولويتگــذاري
ریســکهای حیاتــی موجــود و عــدم امــکان
آ نهــا ميپردازنــد كــه درنهايــت بــا
خــروج مطلــوب اکثــر اســتارتاپها ،از ســال
انتخــاب خو شآتيهتريــن و مطمئنتريــن
فر صتهــا ي معر فيشــد ه  ،نســبت بــه
 2008بــه بعــد ،ایــن روشهــا بــه ســمت همـــراه با ايـــن تحول،
«تامیــن مالــی جمعــی» یــا CrowdFunding
تاميــن مالــي آن مشــاركت ميكننــد و ايــن
فاصله زمانـــی جمعآور ی
ســوق پیــدا کردنــد.
چرخــه رتبهبنــدي و مشــاركت تــا زمانــي
تکــرار ميشــود كــه طر حهــاي منتخــب
و جو ه ما لی نيـــز كا هش
تامین مالی جمعی یا
بــه هــدف تاميــن بودجــه كامــل رســيده و
يافته و امـــکان برقرار ی
از فهرســت فرصتهــاي ســرمايهگذاري
CrowdFunding
خــارج شــود .عــاوه بــر دو عامــل ذكرشــده،
ارتباط مابيـــن كارآفرينان
تاميــن مالــي جمعــي گونــه اي از جمعســپاري
در طرفيــن ايــن تعامــل ،بازيگــر ســومي هــم
در حــوزه تاميــن مالــي كس ـبوكارهاي نوپــا و سر ما يهگذ ا ر ا ن  ،تسهيل
نقــش «ســازمان تاميــن مالــي جمعــي» را
بــازي ميكنــد .ايــن بازيگــر در واقــع همــان
و ايدههــاي نوآورانــه اســت کــه در آن «خــرد شـــده اســـت .در فضای
جمعــي» اســت كــه در تصميمگير يهــا
بســتر مشــاركتي اســت كــه از مجموعــه
،
جمعی
لـــی
ما
ميـــن
تا
عمــل ميكنــد .آغــاز دوره بلــوغ تاميــن
سيســتمها ،زيرسيســتمها و فرايندهــاي
گــردش اطالعــات و گــردش كار تشــکيل
مالــي جمعــي در نتيجــه بهر هگيــري از فضـــای مشـــاركت برای
پتانســيل شــبکه اينترنــت و ارتباطــات
شــده اســت (پلتفــرم يــا درگاه واســط) و در
آناليــن بــود كــه ســبب ايجــاد شــتاب عمـــوم مردم بـــه نحوی
يــک كالم همگراكننــده جماعتــي اســت كــه
فزاينــدهاي در تکامــل آن شــد .تکنولــوژي فر ا هـــم شد ها ســـت تا
عــزم حمايــت و مشــاركت در تاميــن مالــي
طر حهــا و فرصتهــا را دارنــد.
 web 2.0باعــث شــد «خــرد جمعــي تحــت آنها از وضعيـــت معمول
وب» از طريــق شــبکههاي اجتماعــي بــه
بهعبارتــي ،رويکــرد تاميــن مالــي جمعــي
خدمــت تشــخيص ايد ههــا و پروژ ههــاي و ســـنتی خـــود بهعنوان
از يــک نظــام سلســله مراتبــي مســطح
نــاب درآيــد.
برخــوردار اســت كــه در آن صاحبــان
يـــک مصر فكننده صرف
همــراه بــا ايــن تحــول ،فاصلــه زمانــي
ســر ما يه  ،مســتقيما و بــد و ن و ا ســطه
فراتـــر بروند
جمــعآوري وجــوه مالــي نيــز كاهــش
بــه ســوي متقاضيــان ســرمايه هدايــت
يافتــه و امــکان برقــراری ارتبــاط مابيــن
ميشــوند .از ايــن رو بــا تعبيــر «بانکــداري
كارآفرينــان و ســرمايهگذاران ،تســهيل
اجتماعــي» نيــز از آن یــاد ميشــود.
شــده اســت .در فضــاي تاميــن مالــي
جمعــي ،فضــاي مشــاركت بــراي عمــوم مــردم بــه نحــوي فراهــم
رو شهای تامین مالی جمعی
شــده اســت تــا آنهــا از وضعيــت معمــول و ســنتي خــود بهعنــوان
يــک مصرفكننــده صــرف فراتــر برونــد و بــا مشــاركت درپذیــرش
وجوهــي كــه از طريــق تاميــن مالــي جمعــي بــه دســت ميآينــد
ســرمايه ،هرچنــد بــه مقــدار انــدک و همچنيــن پذيــرش موفقيــت يــا
قالبهــاي متفاوتــي دارنــد :اهــداء ،قــرض (وام) ،پــاداش و مشــاركت.
عــدم موفقيــت ســرمايه گــذاري ،در راســتاي توليــد و ترويــج خدمــت
• اهــداء :ايــن روش اغلــب در پروژ ههــاي غيرانتفاعــي يــا
يــا محصولــي كــه خــرد جمعــي آن را تاييــد كــرده اســت ،نقشــي
بشردوســتانه كاربــرد دارد و مشــاركتكنندگان هيچگونــه انتظــاري
اثربخــش ايفــا كننــد.
در قبــال حمايــت مالــي ارائهشــده ندارنــد .ايــن شــيوه تفاوتــي بــا
تاميــن و توزيــع بودجــه در تاميــن مالــي جمعــي مبتنــي بــر
خيــرات يــا گلريــزان در فرهنــگ ايرانــی نــدارد .فــرد اهداكننــده از
تمركززدايــي اســت .در الگوهــاي رايــج تاميــن مالــي كــه مبتنــي بــر
عمــل خــود احســاس رضايتمنــدي و شــادي كســب ميكنــد؛ زيــرا
«مــدل خطــي و متمركــز تجميــع منابــع مالــي و ســرمايهگذاري»
به صحــت آن بــاور قلبــي دارد و برنامـهاي را كــه از آن پشــتيباني كرده
اســت ،يــک واســطه در نقــش كارگــزار عمــل ميكنــد؛ درحالیکــه
اســت ،داراي ســودمندي اجتماعــي ميدانــد .ايــن مــدل معمــوال در
در نظــام مالــي جمعــي ،تاميــن و مســيريابي منابــع مالــي بــه ســوي
تاميــن مالــي نهادهــاي مدنــي و خيريههــا اســتفاده ميشــود.
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• قــرض (وام) :در ايــن شــکل از تاميــن مالــي ،دو طــرف ارائهكننــده و
دريافتكننــده وام ،بــدون واســطه بــا يکديگــر تعامــل ميکننــد؛ بــا
ايــن تفــاوت كــه در ايــن مــدل طــرف ارائهكننــده وام يــا قــرض ،بيش
از يــک نفــر و در واقــع انبوهــي از مــردم اســت .ايــن روش اعطــاي
وام در دو شــکل بلندمــدت و كوتاهمــدت صــورت ميگيــرد و گاهــي
اوقــات ،قرضدهنــده (مشــاركت كننــده) وجــه خــود (يــا مبلغــي بيــش
از آن) را در زمــان معينــي پــس خواهــد گرفــت؛ امــا مــواردي ديــده
شــده اســت كــه دريافتكننــده وجــه (كارآفريــن) پرداخــت عيــن
وجــه يــا بيــش از آن را بــه ســاير متقاضيــان نظيــر خــود در همــان
شــبکه اجتماعــي پــس از زمانــي معيــن تعهــد ميكنــد؛ درواقــع
چالشهای موجود در تامین مالی جمعی
وجــوه ،ســرمايه شــبکه تلقــي میشــود و در شــبکه گــردش ميكنــد.
• پــاداش :در مــدل مبتنــي بــر پــاداش ،فــرد تامينكننــده در قبــال
مهمتریــن چالــش موجــود در ایــن حــوزه اعتمــاد کاربــران بــه انجــام
وجهــي كــه پرداخــت كــرده اســت ،از نوعــي پــاداش برخــوردار
اعمــال اشارهشــده در کمپیــن اســت .ســرمایهگذاران کمپیــن ،امــکان
ميشــود .گاهــي ايــن پــاداش كامــا معنــوي اســت؛ مثــا اگــر تاميــن
ســنجش پایاپــای کمپیــن ،کنتــرل و آزادســازی منابــع مالــی را ندارنــد؛ از
مالــي بــراي ســاخت يــک فيلــم صــورت گرفتــه باشــد ،نــام شــخص
طرفــی ،ممکــن اســت برگزارکننــده کمپیــن در نهایــت بــه قــول خــود
در ليســت توليدكننــدگان فيلــم ذكــر خواهــد
بــرای بازپرداخــت منابــع مالــی بــه شــکل
شــد و گاهــي نيــز پــاداش بــه صــورت امــکان
ســهام ،پــاداش یــا غیــره وفــا نکنــد!
حضــور در يــک رويــداد مرتبــط بــا موضــوع
مســئله مهــم دیگــر در بحــث تامیــن مالــی
(فرضــا مراســم رونمايــي از محصــول) و در مهمتریــن چالــش موجــود
جمعــی ،نقدشــوندگی اســت .ســرمایهگذاران،
توانایــی نقــد کــردن ســهم خــود (پــاداش،
اقتصاد يتريــن حالــت ،پــاداش در حکــم در ایــن حــوزه اعتمــاد
پيشخريــد محصــول اســت.
ســهام ،اوراق و )...را تــا زمــان ازپیــش
تعیینشــده ندارنــد .از طرفــی ،حتــی بــا
• مشــاركت :كاربــرد ايــن روش در تاميــن کاربــران بــه انجــام اعمــال
بودجــه موردنيــاز بــراي تحقــق يــک ايــده،
سررســید زمــان نقدســازی ،ممکــن اســت
راهانــدازي يــک پــروژه يــا كسـبوكار اســت .ا شا ر هشــد ه د ر کمپیــن
تقاضــا بــرای محصول،خدمــات ،ســهام یــا
غیــره وجــود نداشــته باشــد!
در مقابــل مشــاركتكننده انتظــار دارد تــا ا ســت  .ســر ما یهگذ ا ر ا ن
درصــدي از درآمــد پــروژه بــه وي تعلــق
از دیگــر چالشهــای موجــود در ایــن مبحــث
گيــرد .در بيشــتر مــوارد ســرمايهگذاري کمپیــن ،امــکان ســنجش
میتــوان بــه مســائل قانونــی ،عــدم امــکان
شــرکت در کمپینهــا از سراســر جهــان ،وجــود
تضميــن نميشــود؛ امــا اگــر كســبوكار پایاپــای کمپیــن ،کنتــرل و
متقاضــي موفــق بشــود ،مشــاركتكننده
واســطه بیــن ســرمایهگذار و برگزارکننــده
را
مالــی
منابــع
آزادســازی
پــاداش مالــي قابلتوجهــي دريافــت خواهــد
کمپیــن ،عــدم امــکان ســرمایه گــذاری خــرد و
غیــره اشــاره کــرد.
كــرد .بــه عبارتــي ،پرداختكننــدگان وجــوه ،ندارنــد؛ از طرفــی ،ممکــن
ســهامدار كســبوكار ميشــوند .هرچنــد،
ایــن چالشهــا ،بعــد از ســال 2015و بــا تولــد
در بســياري از مــوارد اوراق رســمي ســهام اســت برگزارکننــده کمپین در
اولیــن قراردادهــای هوشــمند بالکچینــی،
بــا تغییــرات بنیــادی در ســاختار و رونــد تامیــن
ردوبــدل نميشــود ،گونـهاي از اوراق گواهــي نهایــت بــه قــول خــود برای
(بهــادار) ارائــه ميشــود .حقوقــي كــه بــه
مالــی جمعــی مواجــه شــد.
مشــا ر كتكنند گا ن د ر ســر ما يهگذ ا ر ي بازپرداخــت منابــع مالــی به
انقالبی در تامین مالی جمعی
داده ميشــود ،متنــوع اســت؛ از حــق رأي شــکل ســهام ،پــاداش یــا
در مجمــع عمومــي گرفتــه تــا دريافــت
غیــره وفــا نکنــد
ســود ســهام يــا فــروش آن .در عيــن حــال
بــا ورود فنــاوری بال کچیــن ،توســعه
هما ننــد صا حبــا ن كســبو كا ر  ،بــر ا ي
قراردادهــای هوشــمند و افزایــش اقبــال
مشــاركتكنندگان نيــز خطــر شکســت
عمومــی نســبت بــه ایــن فناوریهــای نویــن،
كســبوكار و متضــرر شــدن وجــود دارد.
روشهــای نویــن جــذب ســرمایه جمعــی بــر
ازآنجاكــه اجــراي مــدل مشــاركت نيــاز بــه صــدور اوراق بهــادار
بســتر بالکچیــن متولــد شــد.
(ســهام) دارد ،ايــن شــيوه از تاميــن مالــي جمعــي پيچيدهتريــن و در
روشهــای موجــود بــرای جــذب ســرمایه جمعــی در ایــن حــوزه ،بــا
عيــن حــال كارآمدتريــن مــدل مردمنهــاد بــراي جم ـعآوری ســرمايه
اســتفاده از ویژگیهــای بینظیــر بالکچیــن و قراردادهــای هوشــمند
اســت .پيچيدگــي در كنــار فوايــد ايــن مــدل ،نيــاز آن بــه قانونگذاري
ماننــد :حــذف شــدن واســطهها ،عــدم امــکان تغییــر دادههــا ،امنیــت
و نظــارت را گوشــزد ميكنــد .هــر چنــد تعــداد درگاههايــي كــه در
دادههــا ،غیرمتمرکــز بــودن رونــد اجرایــی ،امــکان تعریــف شــرایط
جهــان بهعنــوان واســطه تاميــن مالــي جمعــي از مــدل مشــاركت
آزادســازی منابــع مالــی در قــرارداد هوشــمند و امــکان خــرد کــردن
اســتفاده ميكننــد ،بســيار كمتــر از ديگــر مدلهــا اســت ،بــه دليــل
بســتههای خریــد بــه حداقلهــا ،پتانســیلهای خوبــی در حــوزه تامیــن
توجــه ويــژه برخــي دولتهــا بــه ايــن مــدل و تــاش در تســهيل آن،
مالــی نشــان دادهانــد.
مــدل مشــاركت بهســرعت در حــال رشــد اســت.
نکتـهای کــه بایــد در نظــر داشــت ایــن اســت کــه ایــن روشهــا در حــال

بــرای شــروع رونــد تامیــن مالــی جمعــی ،درخواســتکننده بــر
اســاس شــرایط و هــدف نهایــی ،میتوانــد از بیــن ایــن روشهــا
بهتریــن گزینــه را بــرای ایجــاد کمپیــن خــود انتخــاب کنــد .ایــن
عملیــات معمــوال از طریــق یــک وبســایت واســطه انجــام میگیــرد.
ایــن وبســایتها معمــوال فقــط در زمــان موفقیــت کامــل کمپیــن،
مبالــغ دریافتــی را بــه فــرد ایــده پــرداز پرداخــت میکننــد .از طرفــی،
اگــر کمپیــن موفــق نباشــد ،مبالــغ دریافتــی بــه حســاب کاربــران
بازمیگــردد.
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بلــوغ هســتند و هنــوز مســیری طوالنــی بــرای بلــوغ عملیاتــی ایــن
روشهــا در پیــش اســت.
روشهای تامین مالی بر بستر بالکچین
بــرای درک بهتــر ایــن روشهــا ،بــه بررســی چنــد روش موجــود در ایــن
حــوزه ،بــه ترتیــب و بهصــورت خالصــه میپردازیــم.

مالــی بــر بســتر بالکچیــن بودنــد .در نهایــت ،ایــن تحقیقــات منجــر بــه
خلــق متــدی جدیــد و کارآمــد بنــام  IEOیــا  Initial Exchange Offeringدر
مبحــث تامیــن مالــی جمعــی بــر بســتر بالکچیــن شــد.
IEO - Initial Exchange Offering
 /عرضه اولیه صرافی رمزارزی

ایــن متــد در حــال حاضــر بیشــترین حجــم مبــادالت فــروش عمومــی
 / ICO – Initial Coin Offeringعرضه اولیه سکه
یــا عرضههــای اولیــه را در اختیــار دارد .طبــق ایــن روش ،عرضــه اولیــه
ســکه توســط یــک صرافــی واســط انجــام میگیــرد .هــدف ایــن متــد،
اولیــن متــد در ایــن حــوزه ICO ،یــا  Initial Coin Offeringبــود ،طبــق این
تــاش بــرای قانونمندســازی فــروش عمومــی توکــن ،بــرای جلوگیــری
روش ،فــرد (شــرکت یــا تیــم) بــا ایجــاد یــک وبســایت و نــگارش یــک
از پولشــویی ،جعــل هویــت ،فــرار مالیاتــی و از ایــن قبیــل مســائل حیاتــی
ســپیدنامه ،اقــدام بــه جــذب ســرمایه عمومــی میکــرد.
اســت.
ایــن روش در ســال  ،2017بــا اقبــال ویــژهای از ســمت عمــوم مواجــه شــد.
بــرای درک بهتــر ایــن مســئله ،بــه بررســی رونــد عملیاتــی ایــن متــد
برخــی از افــراد بــا ســرمایهگذاری در ایــن پروژههــا ســودهای کالن کردند؛
میپردازیــم.
امــا اکثریــت ســرمایهگذاران گرفتــار کاله
طبق متــد  ،IEOفرد/شــرکت یــا تیم ،درخواســت
بــرداران یــا پروژههــای شکس ـتخورده شــدند.
فــروش عمومــی توکــن را بــه صرافیهــای
طبــق آمــار  ،Statisیــک شــرکت مشــاورهای
رمــزارزی دارای مجــوز و تاییدشــده (از ســمت
در حــوزه عرضــه اولیــه ســکه ،در ســال  ،2017بــر اســاس آمــار وبســایت
دولــت) ،بــا تامیــن مــدارک موردنیــاز صرافــی،
ارســال میکنــد .در ایــن مرحلــه ،صرافیهــا بــه
بیــش از  80درصــد ICOهــا بــا حجــم مالــی کوینمارکتکــپ،در ســال
بیــش از یــک میلیــارد دالر،کال هبــرداری
بررســی مــدارک و شــواهد موجــود میپردازنــد
1.7
از
بیــش
IEOهــا
،2019
بودهانــد .بــا احتســاب میانگیــن مالیــات بــر
و در مرحلــه آخــر ،صرافــی بــا توجــه بــه میــزان
درآمــد شــرکتها در سراســر جهــان ،ایــن حجم میلیــارد دالر جــذب ســرمایه
ریســک موجــود در پــروژه ،احــراز هویــت
بنیانگــذاران و بررســیهای فنــی ،تصمیــم
مالــی ،بهطــور میانگیــن پتانســیل درآمدزایــی عمومــی انجــام دادنــد.
بــه همــکاری یــا عــدم همــکاری بــا پــروژه را
بیــش از  240میلیــون دالر بــرای دولتهــا را ایــن رقــم بــا احتســاب
داشــته اســت!
میگیــرد.
بعــد از فروکــش کــردن جــو حبابــی بــازار ،میانگیــن مالیــات بــر درآمــد
ایــن متــد ،بــه دلیــل قانو نمنــد بــودن
صرافیهــا ،هزینههــای عملیاتــی بــاال و احــراز
محققــان حــوزه بالکچیــن بــه دنبــال روشــی شــرکتها د ر سر ا ســر
هویــت بنیانگــذاران ،احتمــال کاله بــرداری را
بــرای کاهــش احتمــال کالهبــرداری و افزایــش جهــان ،پتانســیل درآمدزایی
اعتمــاد ســرمایهگذاران بودنــد .ایــن تحقیقــات
کاهــش داده اســت.
در نهایــت بــا تولــد اولیــن توکنهــای اوراق بیــش از  408میلیــون دالر
بــر اســاس آمــار وبســایت کوینمارکتکــپ،
در ســال IEO ،2019هــا بیــش از  1.7میلیــارد
بهــادار یــا  ،Security Tokenبــه نتیجــه رســید .بــرای دولتهــا را داشــته
دالر جــذب ســرمایه عمومــی انجــام دادنــد .این
اســت .کشــورهایی مثــل
STO - Security Token Offering
رقــم بــا احتســاب میانگیــن مالیــات بــر درآمــد
آمریــکا ،اســتونی ،ســنگاپور،
 /عرضــه اولیــه توکــن اوراق بهادار
شــرکتها در سراســر جهــان ،پتانســیل
هنــگ کنــگ ،کــره جنوبــی و
درآمدزایــی بیــش از  408میلیــون دالر بــرای
دولتهــا را داشــته اســت .کشــورهایی مثــل
ایــن روش ترکیــب هوشــمندانهای از دنیــای انگلســتان از ایــن فرصــت به
متمرکــز و غیرمتمرکــز اســت .در ایــن روش،
آمریــکا ،اســتونی ،ســنگاپور ،هنــگ کنــگ ،کره
بــا وجــود کنتــرل محــدود توســط قانونگــذار ،خوبــی اســتفاده کردهانــد
جنوبــی و انگلســتان از ایــن فرصــت بــه خوبــی
امــکان جــذب ســرمایه عمومــی مبتنــی بــر
اســتفاده کردهانــد.
بالکچیــن بــرای توکنهــای بــا پشــتوانه
(امــاک ،دارایــی ،ســهام شــرکتی یــا )...فراهم شــده اســت .اما ،ایــن روش
سخن پایانی
بــه دلیــل ســلطه شــرایط ویــژه ســرمایهگذاری بــرای ســرمایهگذاران خــرد
و چالشهــای اجرایــی بــرای شــرکتها و کســبوکارهای کوچــک ،بــا
متدهــای عرضــه اولیــه و عمومــی در حــوزه بالکچیــن ،بــه ســرعت در حال
اقبــال خوبــی از ســمت اســتارتاپها و ســرمایهگذاران مواجــه نشــد .در
بهروزرســانی و بلــوغ هســتند ،انتظــار م ـیرود کــه بــا رشــد اقبــال عمومــی
نتیجــه حجــم مبادالتــی ایــن متــد هنــوز در ســطح قابلقبولــی نیســت.
نســبت بــه رمزارزهــا و فنــاوری بالکچیــن ،حجــم مبــادالت عرضههــای
بلــوغ متد عرضــه عمومــی توکــن اوراق بهــادار ،نیازمند پشــتیبانی بیشــتر از
اولیــه نیــز بــه ســرعت افزایــش پیــدا کنــد.
ســمت دولتهــا ،ســرمایهگذاری حجیــم درازمــدت و آمــوزش بــه عمــوم
از طرفــی ،دولتهــا ،بانکهــا ،شــرکتهای بــزرگ و ســرمایه گــذاران
مــردم اســت.
ســنتی ،با ایجاد یــک اســتراتژی منظــم ،مــدون و در چارچــوب قانــون ،امکان
پــس از  STOنیــز محققــان بالکچیــن ،هنــوز بــه دنبــال روشــی
درآمدزایــی مســتقیم و غیــر مســتقیم از ایــن حــوزه را خواهند داشــت ،امــا باید
قانونمنــد ،بــا حداقــل دخالــت دولــت و بــدون مــرز بــرای فراینــد تامیــن
خاطر نشــان کــرد کــه اولینهــا در فنــاوری ،در اکثریت مواقــع ،برنده هســتند.

| | kuknos.ir

15

مدیرعامــل شــرکت دادهورزی ســداد در گفتگو با نشــریه
ققنــوس از ویژگیهــا ،ظرفیتهــا و چالشهــای
ققنــوس میگویــد:

ققنوس؛
ماحصل
پویایی و خالقیت
مجتبی انصافی
عضو تحریریه

شــرکت داد هورزی ســداد ،زیرمجموعــه
بانــک ملــی ،یکــی از میزبانــان شــبکه
ققنــوس و از بنیا نگــذاران اصلــی آن
اســت .ایــن شــرکت از ابتــدای شــکلگیری
ایــن شــبکه نقــش پررنگــی در توســعه آن
داشــته اســت .ازایــنرو ،بــر آن شــدیم تــا
گفتوگویــی بــا فرهــاد فائــز ،مدیرعامــل
ایــن شــرکت ،انجــام دهیــم تــا جویــای
نظــر ایشــان در ارتبــاط بــا وضعیــت حــال و
آینــده ققنــوس و برنامــه همــکاری ســداد با
ققنــوس شــویم.

جنــاب دکت ــر فائــز ،خاطرتان هس ــت
کــه چــه زمانــی اولیــن بــار کیــف
توکــن ققن ــوس رو نصــب کردیــد؟
مــن در اســفند مــاه  98کی ــف توکــن ققنــوس را
ب ــر روی تلفــن همراهــم نصــب کــردهام .بــه یاد

16

دارم ،مشــوق نصــب ایــن اپلیکیشــن هــم آقای
صمــدی بودند کــه در اســتوری اینستاگرامشــان
تبلیــغ ققنــوس را کار کــرده بودنــد و بــه هــر
کســی کــه نصــب مــی کــرد ،مقــدار جزئــی
توکــن پیمــان تخصیــص م یدادنــد!
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یــک ســوال خصوصــی؛ اگــر
مایــل بودیــد ،جــواب بدیــد .ارزش
پورتفــوی شــما در شــبکه ققنوس
چ هقــدر هســت؟
حدود  10میلیون تومان.
چــرا تــا االن اینقــدر بــر روی
توکنهــای ققنــوس ســرمای هگذاری
کردیــد؟
مــنشــخصا بــه اغلــب بازارهــای مالــی
عالقهمنــد هســتم و همــه آنهــا را
حتــی شــده ،بــه قصــد کنجــکاوی ،تســت
م یکنــم .البتــه پیــش از ققنــوس ،تجربــه
کار در بی تکویــن و چنــد ارز دیجیتــال
دیگــر را داشــتهام.
رونــد رشــد یــک ســال گذشــته
ققن ــوس را چط ــور ارزیاب ــی م یکنید؟
بــرای افزایــش و بهبــود رشــد
ققنــوسچــهپیشــنهادیداریــد؟
ققنــو س ا و لیــن شــبکه بالکچینــی
کشــور اســت کــه بــا هــدف فعالی تهــای
اقتصــادی شــکل گرفتــه ،طبیعــی اســت
کــه بــا مشــکالت متنوعــی روبــهرو شــود.
بــه خواســت خــدا و همــت دوســتان ،بــا
شناســاندن برخــی ظرفی تهــای مهــم
شــبکه ققنــوس بــه برخــی افــراد جامعــه
و برخــی کســبوکارها بخشــی از ایــن
مشــکالت برطــرف شــده اســت .در حــال
حاضــر شــبکه ققنــوس بــه عنــوان یــک
شــبکه بــا اهمیــت در بیــن بعضــی از
کســبوکا رها مطــرح شــده ا ســت و
بعضــی از آنهــا اقــدام بــه بهرهبــرداری
از زیرســاخت شــبکه ققنــوس نمودهانــد.
ایــن نشــان م یدهــد کــه اعتمــاد بــه
ظرفی تهــای ایــن شــبکه رو بــه افزایــش
اســت.
بــرای افزایــش رشــد شــبکه ققنــوس
د ر جا معــه الزم ا ســت  ،ظرفیتهــای
مختلــف شــبکه ققنــوس در نشســتهای
کســبوکاری مطــرح شــود تــا دیگــر
کســبوکارها بــا ایــن زیرســاخت آشــنایی
بیشــتری پی ــدا کننــد .بــه عــاوه اســتفاده از
افــراد متخصــص در حوزههــای مختلــف،
باعــث م یشــود تــا ضمــن اســتفاده از
ظرفی تهــای شــبکه ققنــوس ،بتــوان بــا
شــتاب بیشــتری ظرفی تهــای جدیــدی را
بــرای جامعــه خلــق نمــود.
ازآ نجاکــه بنیــان شــبکه بالکچینــی
ققنــوس بــر پایــه علــم و فناوریهــای
بــه روز اســت ،آشــنایی هــر چــه بیشــتر
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بــرای افزایــش رشــد شــبکه
ققنــوس در جامعــه الزم
ا ســت  ،ظر فیتهــا ی
مختلــف شــبکه ققنــوس در
نشس ـتهای کســبوکاری
مطــرح شــود تــا دیگــر
کســبوکا ر ها بــا ا یــن
آ شــنا یی
ز یر ســا خت
بیشــتر ی پیــد ا کننــد .
اســتفاده از شــبکه ققنــوس
بــرای بســیار ی از ایــن
کســبوکارها میتوانــد
راهکارهــای جدیــدی را برای
کســب رضایت مشــتریان و
همچنین جــذب مشــتریان
جدیــد ایجــاد کنــد
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محی طهــای علم ــی بــا ایــن ش ــبکه ،قطع ــا
در ارتقــای فنــاوری تاثیرگــذار خواهــد بــود.
ایجــاد گردهمای ــی و کنفران سهــای علم ــی
و پشــتیبانی از ارایــه محتــوای علمــی
جدیــد ،پنجــره جدیــدی را بــرای ایجــاد
انگی ــزه در افــراد در جهــت اعتــای ش ــبکه
ققنــوس ،خواهــد گشــود.
عامــل مهــم دیگــری کــه م یتوانــد بــه
رشــد ققنــوس کمــک کنــد ،جلــب حمایــت
رگوالتــور و احیانــ ًا ســایر نهادهــای ذیربــط
اســت .امی ــدوارم ب ـهزودی شــاهد آن باش ــیم
کــه بانــک مرکــزی هــم بــا تائیــد کامــل
ققنــوس ،مالحظــات قانونــی حضــور در
آن را کــه بــرای خیل یهــا مهــم هســت،
شــفاف نماینــد.
آیــا بســتگان ،د و ســتان و
آشــنایان شــما هــم عضــو
ققن ــوس هس ــتند؟ آی ــا ب ــه آنهــا
ه ــم نصــب کی ــف توکــن ققن ــوس
را توصیــه م یکنیــد؟ تــا بــه
امــروز چنــد نفــر را بــه ققنــوس
ملحــق کردهایــد؟
از دوســتان و همکارانــم خیلــی هــا عضــو
ققنــوس هســتند .بــه چنــد نفــر هــم
پیشــنهاد کــردهام کــه بــه نظــرم مبتنــی
بــر پیشــنهاد مــن ،آنهــا هــم عضــو
ققنــوس شــده باشــند.
می ــزان آشــنایی کارکنــان ش ــرکت
دادهورزی ســداد و شــرکتهای
زیرمجموعــه را بــا شــبکه
ققنــوس در چــه حــدی ارزیابــی
م ــی کنی ــد؟ آی ــا برنام ــه ای ب ــرای
آشــنایی همــکاران داریــد؟
بــا توجــه بــه رســالت اصلــی شــرکت،
کارکنــان شــرکت داده ورزی ســداد ،ب ــر روی
فعالی تهــای جــاری بانــک ملــی تمرکــز
دارنــد .در عیــن حــال عالقهمنــدی بــر
روی حــوزه بالکچیــن و خصوصــا شــبکه
ققنــوس د ر بیــن همــکاران مشــهود
اســت .در ســداد یــک دوره آشــنایی بــا
بال کچیــن و شــبکه ققنــوس برگــزار
شــده اســت کــه بــا اســتقبال فراوانــی
روبــهرو شــد .همچنیــن جلســاتی بــا
حضــور عالقهمنــدان در مــورد مباحــث
کســبوکاری ،توکنســازی و مباحــث
رگوالتــوری برگــزار شــده اســت .برخــی
از همــکاران مــا از کیــف توکــن ققنــوس
ا ســتفا د ه و د ر آ ن توکــن نگهــد ا ری
میکننــد .

تــاش داریــم در آینــده جلســات آموزشــی
دیگــری را بــرای ســایر عالقهمنــدان بــه
شــبکه ققنــوس برنامهریــزی کنیــم.
از می ــان توکنهــای ققن ــوس ک ــدام
توکــن را بــه کارکنــان دادهورزی
ســداد پیشــنهاد م یکنیــد؟
هــر کــدام از توکنهــای ققنــوس ،شــرایط
خــاص خ ــود را دارد .قاعدتــا ه ــر نف ــر بس ــته به
معیارهــای خ ــود ،م ــی توانــد توکــن مناســب
را ب ـرای ســرمایه گــذاری انتخــاب کنــد .ول ــی
فــارغ از ایــن بحــث کالن و اصول ــی ،مــن بــه
تــازه واردهــا ،ســرمایه گــذاری در توکــن پیمان
را توصی ــه م یکنــم؛ چراکــه او ًال توکــن اصل ــی
و پایــه ایــن شــبکه هســت و ثانیــ ًا پشــتوانه
آن طالســت کــه دارائ ــی مطمئــن و پایــداری
محس ــوب م ــی شــود.
اگــر امــکان دارد از برنام ههــای جاری
و آینــده شــرکت ســداد ب هعنــوان
میزبــان شــبکه ققنــوس بیشــتر
ب ـرای م ــا بگویی ــد که م ــا و هم ــکاران
شــما از چشــمانداز فعالی تهــای
ـی ســداد باخب ــر بش ــویم؟
ققنوس ـ ِ
برخــی از فعالی تهــای شــرکت ،مشــاوره،
تشــویق و ترغیــب شــرکتهای مرتبــط بــا
شــرکت ســداد بــه اســتفاده از تکنولوژیهــای
جدیــد و همچنیــن تحو لســاز اســت.
اســتفاده از شــبکه ققنــوس بــرای بســیاری
از ایــن کســبوکارها م یتوانــد راهکارهــای
جدیــدی را بــرای کســب رضایــت مشــتریان
و همچنیــن جــذب مشــتریان جدیــد ایجــاد
نمایــد .همچنیــن شــرکت ســداد آمادگــی
خ ــود را ب ـرای ارایــه خدمــات مشــاوره به ســایر
شــرکتها ،ســازمانها و ارگانهــا بــرای
اســتفاده از ایــن زیرســاخت اعــام کرده اســت.
عالوهب رایــن ،ط راحــی و توســعه ابزارهــای
دسترس ــی بــه محی ــط ققنــوس ،یک ــی دیگــر
از برنامههــای آتــی شــرکت داده ورزی ســداد
اســت ،بهطوریکــه کاربــران بــدون درگیــر
شــدن بــا پیچیدگ یهــای شــبکههای
بالکچینــی بتواننــد بــه راحتــی از مزایــای
آن اســتفاده نماینــد .بــرای ایــن منظــور
تحقیقــات و مطالعــات جــدی انجــام شــده و
در حــال تکمیــل آنهــا هســتیم.

مهمتریــن ویژگــی شــبکه
ققنــو س ا یــن ا ســت
کــه حاصــل ذهــن پویــا
و تجر بــه ا نســا نها ی
خــا ق و متخصصینــی
هســت کــه ســابقه کاری
ا ر ز شــمند ی د ر صنعــت
مالــی ایــران دارنــد.
بررســی و رفــع هــر گونــه
مو ا نــع و مشــکال ت و
همچنیــن یافتــن و اجرایــی
کــردن راهکارهــای جدیــد
جهــت پیشــرفت ققنــوس
یــک فعالیــت تمامنشــدنی
ا ســت  .د ر نتیجــه ا یــن
سیســتم همــواره رو بــه
پیشــرفت اســت

مزیتهــای اصلــی ققنــوس را
در چــه چیزهایــی م یدانیــد؟
آیــا ســهامداران و میزبانهــای
شــبکه ققنــوس ایــن مزیتهــا
را ب هدرســتی درک کرد هانــد؟
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رگوالتورهــایمرتبــطچ هطــور؟
بــه نظ ــرم ،مهمتریــن ویژگ ــی ش ــبکه ققنوس
ایــن اســت کــه حاصــل ذهــن پویــا و تجربــه
انســانهای خــاق و متخصصینــی هســت
کــه ســابقه کاری ارزشــمندی در صنعــت مالی
و بانک ــی ای ـران دارنــد .بس ــیاری از راهکارهــای
مفیــد توســط ایــن افــراد شناســایی شــده و
ایشــان قصــد برطــرف کــردن مشــکالت را
دارنــد .بناب رایــن ایــن اجتمــاع و بنیــادی کــه
تشــکیل شــده اســت ،اهداف بس ــیاری متعالی
رو مــد نظر ق ـرار داده اســت .خوش ــبختانه همه
ایــن اف ـراد بــه ســمتی جهــت گی ــری کــرده و
بــه ســمتی حرکــت م یکننــد کــه ایــن اهداف
بــه درســتی محقــق بشــوند .ویژگ یهــای
بــارز شــبکه ققنــوس ماننــد امــکان نشــر
توکــن ،احــراز هویــت دقیــق ،شــفافیت
تراکنشهــا و حســا بها ،قانو نمنــدی
و حتــی انعطافپذیــری نســبت بــه رفتــار
کســبوکارها ،همــه از نتایــج ایــن اجتمــاع
ارزشــمند اســت.
مزیــت بعــدی شــبکه ققنــوس ،پویایــی و
شــادابی آن اســت .ش ــبکه ققنوس ،زیرســاختی
غن ــی اســت کــه ه ــر روز توســط می زبانانــش
پایــش م یشــود تــا بتوانــد بــه درســتی
تمام ــی خدمــات مــورد توافــق می زبانــان خ ــود
را ارایــه کنــد .بررس ــی و رفــع ه ــر گونــه موانــع
و مشــکالت و همچنیــن یافتــن و اجرایــی
کــردن راهکارهــای جدیــد جهــت پیشــرفت
ققنــوس یــک فعالیــت تمامنشــدنی اســت.
درنتیجــه ایــن سیســتم همــواره رو بــه
پیشــرفت اســت.
وجــود چنیــن فعالی تهایــی از ســوی
میزبانــان ،نشــان از درک بــاالی آنــان از
ققنــوس دارد .بــه بیــان دیگــر ،اینکــه
می زبانهــا بــه مزایــای ققنــوس اش ـراف دارنــد
و بــرای پیشــرفت آن م یکوشــند ،مزیــت
قابــل توجه ــی اســت .امی ــدوارم کــه در کنــار
هــم ظرفی تهایــی را خلــق کنیــم کــه نفــع
آن متوجــه جامعــه و عمــوم مــردم باشــد.
بهشــخصه اعتقــاد دارم ،ارتبــاط موثــری
بی ــن رگوالتور(هــا) بــا ش ــبکه ققنــوس ایجــاد
نشــده اســت .توجــه بــه تفاوتهــا و مزایــای
ققنــوس نســبت بــه دیگــر شــبکههای
بالکچینــی و در عیــن حــال ،شفافســازی
بیشــتر فعالی تهــا ،بی ــش از پی ــش احس ــاس
م یشــود .بــه هــر حــال ،بایــد دغدغههــای
رگوالتــور نیــز رفــع شــود .امیــدوارم ارتبــاط
بیشــتر نهــاد رگوالتــور بــا تیــم ققنــوس بــه
رفــع ابهامــات و حــل و فصــل موانــع احتمالی
بــرای توســعه فعا لیتهــای ققنــوس
بینجامــد.
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یک ابتـکـــار،
سـه راهکــــار
دکتر مهدی نوری

دکتری اقتصاد و
مدرس دانشگاه تهران

سینا سروی

دانشجوی دکتری
مدیریت مالی دانشگاه
امام صادق (ع)

20

فناوریهــای نویــن ابتــکارات جدیــدی بــرای تامیــن مالــی
از بســتر اینترنــت و بــدون محدودیتهــای مختلــف
از جملــه محدودیــت جغرافیایــی بــا خــود بــه ارمغــان
آوردهانــد .ایــن ابتــکار جدیــد در قالــب ســه راهــکار متفــاوت
در دنیــای فینتکهــا ( )FinTechظهــور پیــدا کــرده
اســت؛ راهکارهایــی کــه بــه مــرور زمــان کاملتــر شــده و
نقایــص نســلهای پیشــین را برطــرف کــرده اســت .هــدف
ایــن یادداشــت معرفــی روش جدیــدی بــرای تامیــن مالــی
بنگاههــای اقتصــادی بــر بســتر بالکچیــن یــا بــه طــور کلــی
فنــاوری دفاتــر کل توزیــع شــده ( )DLTاســت و در ایــن راســتا
به تبییــن و مقایســه نس ـلهای مختلــف عرضــه اولیــه (ICO،
 IEOو  )STOبــا یکدیگــر پرداختــه خواهــد شــد .در ایــن مقاله
تــاش شــده تــا بــا بیــان مزایــا و معایــب هــر روش ،صاحبــان
بنگاههــا را در جهــت انتخــاب روش بهینــه بــرای تامیــن مالــی
کســبوکار خــود یــاری رســاند.

ماهنامه ققنوس | شماره سوم

تاریخچه شکلگیری عرضه اولیه بر بستر بالکچین
ایــده رمزارزهــا بــه تحقیقــات دیویــد چــام و اســتفان برنــدز در ســال 1983
بازمیگــردد .در اکتبــر ســال  ،2008فــردی بــه نــام ساتوشــی ناکاموتــا در
مقالــه خــود طــرح ســامانه پرداخــت نظیــر بــه نظیــر را بهطــور عملیاتــی
مطــرح کــرد و در ســال  ،2009بیتکویــن بهعنــوان اولیــن واحــد رمــزارز و
نمونــه موفــق عملیاتــی طرحهــای ســابق معرفــی شــد.
پـسازآن تــا ســال  2013بیتکویــن بهعنــوان پرچـمدار رمزارزهــا شــناخته
میشــد تــا اینکــه اولیــن عرضــه اولیــه ســکه توســط مســترکوین در ژوئن
 2013برگزار شــد .پـسازآن فــردی به نــام ویتالیــک بوترین ،کــه از اعضای
شــبکه بیتکویــن بــود ،بــرای رفــع محدودیتهــای بیتکویــن ،اقــدام
بــه راهانــدازی پلتفــرم جدیــدی بــه نــام اتریــوم کــرد .اتریــوم یــک پلتفــرم
غیرمتمرکز اســت کــه امــکان طراحــی قراردادهــای هوشــمند و اجــرای آن
را بــرای اســتفادهکنندگان از ســامانه خــود فراهــم میکنــد .روی شــبکه و
بالکچیــن اتریــوم میتــوان برنامههــای غیرمتمرکــز پیادهســازی کــرد
کــه بــدون نیــاز بــه هیچگونــه واســطه بــه کار خــود ادامــه میدهنــد .ایــن
پلتفــرم بــرای جــذب منابــع ،اتــر منتشــر کــرد و در ســال  2014بــا فــروش
توکــن در  12ســاعت اول  3700بیــت کویــن جمـعآوری کــرد.
عرضــه اولیــه ســکه و فــروش توکــن در ســال 2017
محبــوب شــد و میــزان منابــع جذبشــده در ســال
 2017در حــدود  4.9میلیــارد دالر بــرآورد
میشــود؛ امــا متأســفانه بیــش از 80
درصــد آنهــا کالهبــرداری بودنــد .بــه
همیــن دلیــل نیــاز بــه وجــود نهــاد
واســط بیشازپیــش احســاس شــد
و مقدمــه شــکلگیری عرضــه
اولیــه صرافی شــد ،امــا هــم چنان
عــدم ارتبــاط بــا دنیــای واقعــی
و عــدم نظــارت نهــاد ناظــر بــر
فعالیتهــای دیجیتــال موجــب
ضــرر و زیــان ســرمایهگذاران

میشــد ،از طرفــی مســئولین صرافیهــا نیــز در خصــوص عرضههــای
اولیــه منتشرشــده در ســایت خــود ،مســئولیتی بــر عهــده نمیگرفتنــد ،ایــن
عدم اطمینــان مقدمــه شــکلگیری عرضه توکــن اوراق بهــادار ( )STOشــد
ـت یــک دارایــی مشــخص بــرای
کــه نشــاندهنده یــک گواهــی از مالکیـ ِ
فــرد خریــدار خواهــد بــود .در ادامــه بــه تبییــن انــواع عرضــه اولیــه ســکه،
پرداختــه خواهــد شــد.
تبیین نسلهای مختلف عرضه اولیه سکه
بــا گــذر زمــان عرضــه اولیــه ســکه تکاملیافتــه اســت و بســته بــه نــوع
پــروژه مدنظــر بــرای تامیــن مالــی از نسـلهای مختلفی اســتفاده میشــود.
عرضــه اولیــه ســکه ( )ICOمشــابه عرضــه اولیــه در ســهام ( )IPOاســت که
بهعنــوان راهکاری بــرای جم ـعآوری منابــع نقــدی عمــل میکنــد؛ زمانــی
کــه شــرکت بــه دنبــال جم ـعآوری پــول بــرای ایجــاد پــروژه ،برنامــه یــا
خدمــات جدیــد اســت از ایــن شــیوه اســتفاده مینمایــد .ســرمایهگذاران
عالقهمنــد میتواننــد بــا پرداخــت وجــه (عموم ـ ًا بهصــورت رمــزارز) ،یــک
توکــن جدیــد صادرشــده توســط شــرکت را دریافت کننــد .این
نشــانه ممکــن اســت در اســتفاده از محصــول
یــا خدمتــی کــه شــرکت ارائــه
میدهــد ،کاربــرد داشــته باشــد.
درســال  ،2018عرضــه
اولیــه صرافــی ()IEO
بــه عنــوان نســل
بعــدی عرضــه
اولیــه ســکه
( )ICOظاهــر
شــد .اینیــک
روش جدیــد
بــرای جــذب
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ICO

IEO

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ
اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻮﮐﻦ/ﮐﻮﯾﻦ

ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻼحﺷﺪه  ،ICOﺟﺬب
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر
ﮐﻮﯾﻦ/ﺗﻮﮐﻦ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
رﻣﺰارز ﺑﺪون ﻃﯽ ﮐﺮدن اوﻟﯿﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ICO

اواﯾﻞ ٢٠١٣

اواﯾﻞ ٢٠١٧

اﻧﺘﻬﺎی ٢٠١٧

ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺸﺎردﻫﻨﺪه ﺗﻮﮐﻦ

ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺻﺮاﻓﯽ

ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﻮﮐﻦ اوراق ﺑﻬﺎدار

ﺗﯿﻢ اﻧﺘﺸﺎردﻫﻨﺪه ﺗﻮﮐﻦ

ﺻﺮاﻓﯽ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل

ﮐﺎرﮔﺰار ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﮐﻦ از
ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻠﺘﻔﺮم STO

اﺳﺘﺎرتآپ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﮐﻦ
را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده

ﺻﺮاﻓﯽ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل

ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﻮﮐﻦ اوراق ﺑﻬﺎدار

ﺑﻠﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺣﻞ وﯾﮋه
ﺗﺄﯿﯾﺪ  KYC / AMLرا ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوژه اراﺋﻪﺷﺪه اﺳﺖ
ﻃﯽ ﮐﻨﺪ.

ً
ﻟﺰوﻣﺎ  KYC / AML -در
ﻧﻪ
ﺻﺮاﻓﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﺴﺎب ﺻﺮاﻓﯽ
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ دوﺑﺎره
آن را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

 KYC / AMLروی ﭘﻠﺘﻔﺮم
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﭘﻠﺘﻔﺮم
ﻣﻮﺟﻮد دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
دوﺑﺎره از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪﻃﻮر
ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ.

ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رﻣﺰارز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ
روی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎزار و ﮐﺎرﺑﺮان
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد.

ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رﻣﺰارز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
اﻧﺠﺎم ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺿﺎﻓﯽ از ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

آﯾﺎ ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد؟

ﺧﯿﺮ  -ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ICO
)در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ(
راهاﻧﺪازی ﮐﻨﺪ.

ﺑﻠﻪ  -ﺻﺮاﻓﯽ ﺷﺮﮐﺖ را ﻗﺒﻞ از
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ وی اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺧﻮد را در ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ،
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺧﯿﺮ

آﺳﺎن

ﻣﺘﻮﺳﻂ

دﺷﻮار

ﮐﻢ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﮐﻢ )ﻣﺤﺪود(

ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻣﺤﺪود(

زﯾﺎد

ﮐﻢ

ﮐﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ

زﯾﺎد

ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

زﯾﺎد

ﮐﻢ

ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺮﮐﺰ

ً
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ

ً
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ

ً
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ

ﻧﺪارد

ً
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ

ﻧﺪارد

ﭼﻨﺪ ﻣﺎه

از ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ

ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل

ﺗﻌﺮﯾﻒ

اوﻟﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر

ﺑﺴﺘﺮ ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ

ﻃﺮف ﻓﺮوش
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ

آﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
AML/KYC
ﻫﺴﺖ؟

سخن پایانی
در ایــن یادداشــت بــه بررســی و تبییــن تفــاوت مــدل تامیــن مالــی مبتنی
بــر عرضــه اولیــه ســکه ( )ICOبــا ســایر نســلهای بعــدی آن ،ماننــد
 IEOو  STOپرداختــه شــد و معایــب و مزایــای هرکــدام روشــن گردیــد.
درمجمــوع نس ـلهای بعــدی  ICOبــه دنبــال رفــع نواقــص عرضــه اولیه
ســکه بودنــد و  IEOمشــکل عــدم اطمینــان از واقعــی بــودن پروژههــا را
تا حــدودی حــل کــرد ،نســل بعــدی آن یعنــی  STOدرواقــع نوعــی اوراق
بهــادار دیجیتــال اســت کــه دارایــی مالــی ،پشــتوانه توکــن قــرار داده
شــده و  STOدر یــک محیــط نظارتشــده توســط نهــاد ناظــر و تنظیمگــر
فعالیــت میکنــد .ایــن صاحبــان بنگاههــای کوچــک و متوســط هســتند
کــه بــا توجــه بــه مطالــب بیانشــده ،میتواننــد مــدل تامیــن مالــی
مناســب بــرای کســبوکار خــود را از بیــن روشهــای نویــن تامیــن
مالــی انتخــاب کننــد .درنهایــت بایــد گفــت کــه در بیــن روشهــای رایج
تامیــن مالــی ،تامیــن مالــی از طریــق رمزداراییهــا ،مناســب تمامــی
دورههــای ابتدایــی چرخــه حیــات ســازمان (مرحلــه اجراییســازی ایــده
یــا اســتارتآپ) و مرحلــه بلــوغ و تکامــل آن اســت؛ چراکــه کمبــود منابع
مالــی بــه طــور عمــده در ایــن مراحــل وجــود دارد؛ بنابرایــن عرضــه اولیه
ســکه بــه کســبوکارهای نوپــا امــکان افزایــش ســرعت گســترش
بینالمللــی ،تثبیــت و تقویــت موقعیــت شــرکت در برابــر رقبــای جهانــی
را میدهــد و مزیتــی کــه بــرای شــرکتهای معتبــر و باســابقه دارد ایــن
خواهد بــود کــه بــا اســتفاده از اعتبــاری کــه در طــول مــدت فعالیتشــان
کســب کردهانــد ،بــه جــذب منابــع نقــدی بــرای راهانــدازی پروژههــای
توســعهای خــود بپردازنــد.

ﺳﺨﺘﯽ راهاﻧﺪازی

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران
ﺳﻄﺢ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری
)رﮔﻮﻟﯿﺸﻦ(

ﮐﺎرﻣﺰد

ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
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ﻧﻮﻋﯽ از اوراق ﺑﻬﺎدار دﯾﺠﯿﺘﺎل

مقایسه ICO، IEOوSTO

ســرمایهگذاری بــرای شــرکتهای مختلــف اســت ،جایــی کــه صرافــی
رمــزارزی بهطــور مســتقیم در انتخــاب پروژههــا ،ســازماندهی و فــروش
توکــن نقــش دارد .در حقیقــت ،عرضــه اولیــه در صرافــی یــک عرضــه
اولیــه ســکه ( )ICOجدیــد اســت ،بــا ایــن تفــاوت کــه صرافــی رمــزارزی،
کلیدیتریــن شــریک در بازاریابــی ایــن کوینهــا خواهــد بــود و بــا توجــه به
وجــود کاربــران خــود بــه توزیــع ایــن کوینهــا میپــردازد.
مزیتهــای عرضــه اولیــه صرافــی ( )IEOنســبت بــه عرضــه اولیــه ســکه
( )ICOعبارتانــد از:
خطــر کالهبــرداری بــرای ســرمایهگذاران کمتــر اســت .ایــن پــروژه
پــس از تأییــد بــرای تامیــن مالــی در ســایت نمایــش داده میشــود .بنابراین
صرافیهــا بــرای حفــظ اعتبــار خــود پروژههــای مشــکوک را رد میکننــد.
لیست شدن توکنهای جدید سریعتر است.
طبــق تحقیقــات انجامشــده ،عرضــه اولیــه صرافــی هزینــه انتشــار
کمتــری نســبت بــه عرضــه اولیــه ســکه ( )ICOدارد.
حجــم تامیــن مالــی در عرضــه اولیــه صرافــی معمــوال بیشــتر از عرضــه
اولیــه ســکه اســت.
در عرضــه اولیــه ســکه ( ،)ICOعرضــه اولیــه توکنهــا ممکــن اســت
چندیــن روز طــول بکشــد؛ درحالیکــه در عرضــه اولیــه صرافــی ( )IEOچند
دقیقــه یــا حتــی چنــد ثانیــه طــول میکشــد.
در عرضــه اولیــه در صرافــی بــازده ســرمایهگذاران بیشــتر اســت؛ چراکــه
افزایــش ارزش توکــن لیستشــده معمــوال بیشــتر از افزایــش ارزش کویــن
یــا توکــن عرضــه اولیــه ســکه ( )ICOاســت.
در عرضــه اولیــه صرافــی لزومــا نیــازی بــه راهانــدازی کیف پــول جدیدی
نیســت.
ســهولت ســرمایهگذاری در عرضــه اولیــه صرافــی بیشــتر اســت.
ســرمایهگذاران بایــد موجــودی خــود را در صرافــی افزایــش داده و منتظــر
بماننــد تــا توکــن فروختــه شــود و ســفارش خریــد بدهنــد.
در عرضــه اولیــه صرافــی احتمــال کاهــش قیمــت کمتــری وجــود دارد و
توکنهــا بــا همــان قیمــت معاملــه میشــوند.
مزیــت اصلــی ایــن روش بــرای ناشــران ،وجــود تعــداد زیــادی از مشــتریان
بالقــوه اســت .بنابرایــن هزینههــای بازاریابــی بــرای ناشــران کاهــش
مییابــد .همچنین نهتنهــا عرضــه اولیــه صرافــی( )IEOباعــث صرفهجویی
در هزینههــا میشــود ،بلکــه بــا ایجــاد اثــر همافزایــی ،اثربخشــی تبلیغــات
را نیــز در بــازار افزایــش میدهــد .عــاوه برایــن بــا توجــه بــه اینکــه در
بــورس ســهام منبــع اصلــی درآمــد «کارمــزد معامــات» اســت ،در ایــن
ســامانه نیــز هرچــه تعــداد کاربــران و ســکههای موجــود در لیســت بیشــتر
باشــد ،معامــات بیشــتری انجــام میشــود و درآمــد نیــز از محــل کارمــزد
افزایــش پیــدا میکنــد .انجــام عرضــه اولیــه صرافــی در پلتفــرم ایــن مزیت
را دارد کــه کاربــران جدیــد جــذب پلتفــرم شــده و پیشــنهادهای عرضــه
ســکه بیشــتری در ســایت بارگــذاری میشــود؛ بدیــن ترتیــب همــه ای ـن
مــوارد باعــث افزایــش تعــداد معامــات و درنتیجــه درآمــد بــرای صرافــی
خواهــد شــد.
توکنهــا یــا کوینهــای مربــوط بــه عرضــه اولیــه ســکه ( )ICOیــک
ضــرر عمــده دارنــد و آن اینکــه در صــورت عــدم موفقیــت ،ســرمایهگذاران
غرامــت دریافــت نمیکننــد؛ زیــرا ایــن توکنهــا اوراق بهــادار نیســتند و
ســرمایهگذاران بــه وجــود نخواهــد آمــد .راهحــل ایــن مشــکل توکــن اوراق
بهادار اســت .رمــزارز اوراق بهــادار ،نشــاندهنده گواهــی مالکیت از ســرمایه
واقعــی شــرکت اســت .درعینحــال ،چنیــن توکنــی لزوم ًا به ســهام شــرکت
مربــوط نمیشــود و میتوانــد بــرای تفکیــک حقــوق مالکیــت اســتفاده
شــود .در حقیقــت ،آنهــا میتواننــد مجموعــهای از حقــوق مالکیــت را
بــرای مالــک فراهــم کننــد؛ مالکیــت ســهام ،ســود ســهام دورهای ،گــردش

پــول ،پرداخــت بدهیهــا ،حــق رأی و غیــره .همــه ایــن حقــوق بــا یــک
قــرارداد هوشــمند تامیــن میشــود .بــه دلیــل ماهیــت ایــن توکنهــا،
ارزش آنهــا توســط اوراق بهــادار پشــتیبانی میشــود و بــه آنهــا عرضــه
توکــن اوراق بهــادار ( )STOمیگوینــد .موضــوع توکــن اوراق بهــادار
بــه نظــارت جــدی نیــاز داشــته و ایــن نظــارت منجــر بــه حمایــت از
ســرمایهگذاریها شــده و حقــوق بیشــتری بــه ســرمایهگذاران خواهــد
داد و درنتیجــه تــوازن قــوا را از دیــد ذینفعــان برقــرار میکنــد .مقــررات
اضافــی ممکــن اســت شــامل گــزارش مالیــات ،نظــارت بــر انطبــاق و
شــفافیت اضافــی اطالعــات باشــد .عــدم رعایــت ایــن قوانیــن توســط
شــرکت ممکــن اســت مجازاتهــای شــدیدی در پــی داشــته باشــد.
شــباهتی کــه بیــن عرضــه توکــن اوراق بهــادار و عرضــه اولیــه ســکه
( )ICOوجــود دارد عبــارت اســت از ایــن که هــر دو بــرای ســرمایهگذاران
توکــن صــادر میکننــد .دلیــل اصلــی خریــد توکــن اوراق بهــادار ،دریافت
ســود ســهام یا حق رأی اســت .عرضــه توکــن اوراق بهــادار تمــام الزامات
نهادهــای مقرراتگــذار مربــوط را بــرآورده میکنــد؛ بــه ایــن معنــی
کــه پــول ســرمایهگذار توســط قانــون محافظــت میشــود .در صــورت
بــروز اختــاف ،ســرمایهگذار میتوانــد شــکایتی را بــه مرجــع مربوطــه
اعــام کنــد؛ زیــرا ایــن نــوع رمزارزهــا تابــع قانــون اوراق بهــادار اســت.
مبنــای حقوقــی یــک شــرکت نوپــا ،کنتــرل دولــت و دردســترس بــودن
ســرمایهگذاران نهــادی از عوامــل اطمینــان بخــش کاربــر بــه زنــده
ی شــرکت اســت .بــرای صــدور اوراق
مانــدن و پتانســیل ســرمایهگذار 
بهــادار ،توکــن بایــد ابتــدا در نهــاد مربــوط فهرســت شــود ،کــه ایــن یک
فرآینــد پیچیــده و پرهزینــه اســت .هزینــه پشــتیبانی قانونــی از پــروژه
 ،STOانتشــار توکــن اوراق بهــادار و توســعه عملکــرد آن بیشــتر از عرضــه
اولیــه ســکه ( )ICOخواهــد بــود .عــاوه بــر ایــن ،فقــط ســرمایهگذاران
واجــد شــرایط میتواننــد در  STOشــرکت کننــد.
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شبکه ققنوس با بهرهگیری از فناوری دفترکل
توزیعشده فرصتی مناسب برای توکنیسازی
امالک و فروش آنها بر بستری شفاف ایجاد
کرده است

بال کچنی؛
بسرتی
مناسب برای
فروش امالک
مازاد بانیک
یاسر حسنزاده

مدیر توسعه کسب وکار
تامین سرمایه نوین
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فنــاوری دفتــرکل توزیعشــده فرصــت مناســبی
بــرای توکنــی کــردن انــواع داراییهــا و محصــوالت
بــه وجــود آورده اســت .بدینترتیــب ســرمایههای
خــرد بــه بازارهایــی کــه قبــا کمتــر دردســترس
ایــن ســرمایهها بــود ،وارد میشــود .ققنــوس بــا
مشــاهده این موقعیــت ،فرصــت را غنیمت شــمرده
و در ایــن مســیر پیشــگام شــده اســت .در همیــن
راســتا ،توکــن امــاک بــهزودی در شــبکه ققنــوس
منتشــر خواهــد شــد.

ماهنامه ققنوس | شماره سوم

یکــی از بازارهــای اصلــی کشــور مــا هماننــد ســایر کشــورها بــازار
امــاک اســت .ملــک بــه دلیــل دربرداشــتن رشــتههای گوناگــون
کســبوکار ،مشــاغل بســیاری را بــه خــود وابســته میگردانــد و
بــه همیــن دلیــل ،یکــی از حوز ههــای مولــد اقتصــاد کشــورها بــه
شــمار میآیــد .ضمــن اینکــه همــواره تقاضــا بــرای آن وجــود
دارد؛ بنابرایــن ،بهعنــوان یکــی از زمینههــای اصلــی توســعه
کســبوکار و اشــتغال ،موردتوجــه دولتهــا قــرار میگیــرد.
همچنیــن امــاک یکــی از ابزارهــای ســرمایهگذاری شــهروندان
نیــز بــه شــمار میآیــد؛ هــم در کشــورهای درحا لتوســعه و هــم
در کشــورهای توســعهیافته کــه داراییهــای نامشــهود جایــگاه
تعیینکننــد های را در ســرمایه و تولیــد ناخالــص داخلــی یافتهانــد

و همچنــان ســهم برتــر خویــش را حفــظ کرد هانــد.
بها ینتر تیــب  ،طبیعــی ا ســت کــه ا مــا ک  ،نهتنهــا بــر ا ی
کســبوکارها ،بلکــه بــرای هرگونــه تعامــل مالــی اجتماعــی،
پشــتو ا نه مطمئنــی بــه شــما ر ر و د و د ر نظــا م تعهــد ا ت و
مســؤولیتهای مالــی (اعــم از توثیــق ،ترهیــن و حتــی کفالــت
حقوقــی) ،گزینــهای اصلــی بهعنــوان پشــتوانه دیــون و تعهــدات
تلقــی شــود.
اقبــال عمومــی و حتــی نهادهــای حاکمیتــی و بنگا ههــا بــه
پذیــرش امــاک در ازای اعطــای تســهیالت یــا تعدیــل تعهــدات
یــا تعطیلــی مســؤولیتهای حقوقــی و قانونــی ،بیــش از آنکــه بــه
دلیــل نقدشــوندگی باشــد ،بــه اطمینا نپذیــری بــاال نســبت بــه
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حفــظ ارزش و افزایــش آن بازمیگــردد .بااینحــال ،زیــاد هروی
در پذیــرش امــاک ،بهویــژه از ســوی بنگا ههــای وثیقهپذیــری
همچــون بانکهــا ،آ نهــا را بــا دردســرهای جــدی روبــرو کــرده
اســت؛ بهگونــهای کــه خــود بــه چالشــی بــزرگ بــرای آ نهــا و
بدتــر از آن بــرای اقتصــاد کشــور تبدیلشــده اســت .تــا آنجــا کــه
ســهم قابلتوجهــی از تولیــد ناخالــص داخلــی ،در قالــب امــاک
مــازاد یــا منجمــد یــا بــدون بــازده ،از چرخــه اقتصــاد خــرد و
کالن کشــور خار جشــده و قابلیــت مولــد و مؤثــر بــودن خــود در
پیشــرفت کشــور را از دســت اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه رونــد پیدایــش امــاک مــازاد
توقفپذیــر نیســت و بهطــور پیوســته ،بهویــژه در شــرایطی
کــه وضعیــت اقتصــاد کشــور نابســامان اســت و شــمار بیشــتری از
وثیقهگــذاران ،از ایفــای تعهــدات خــود بازمیماننــد ،بــر فهرســت
ایــن امــاک افــزوده میشــود.
بهاینترتیــب ،بــرای حفــظ و ارتقــای بــازار اشــتغال در حــوزه
امــاک از یکســو و رهایــی از رســوب و زیا ندهــی امــاک
ـاک در اختیــا ِر بخــش
مــازاد ،منجمــد و بــدون بــازده ،بهویــژه امـ ِ
عمومــی از ســوی دیگــر ،بایــد چار هجویــی جــدی صــورت پذیــرد.
در غیــر ایــن صــورت ،ادامــه ایــن وضعیــت میتوانــد پیامدهــای
جــدی بــرای اقتصــاد کشــور بههمــراه داشــته باشــد.
عالو هبرایــن ،افزایــش نقدینگــی و رســیدن بــه رقــم بیســابقه
دو هــزار هــزار میلیــارد تومــان و ورود ایــن میــزان نقدینگــی بــه
هــر بــازاری ازجملــه بــازار امــاک پیامدهــای اقتصــادی غیرقابــل
مدیریــت را بــر جــای گذاشــته اســت؛ ســرمایههای عمدتــ ًا خــرد
و ســرگردانی کــه صاحبــان آ نهــا نــه میتواننــد ســرمایهگذاری
قابلاعتنایــی انجــام دهنــد و نــه میخواهنــد آن را در نــزد خــود
نگا هدارنــد؛ زیــرا کاهــش ارزش پــول ملــی موجــب شــده کــه
همــواره دغدغــه کاهــش پیوســته ســرمایه خویــش را داشــته
باشــند.
در چنیــن وضعیتــی ،یــک ایــده نوآورانــه اقتصــادی کــه بتوانــد
همزمــان هــر دو هــدف را محقــق گردانــد ،یعنــی هــم بتوانــد
نقدینگــی ســرگردان را مهــار کنــد و بــه کنتــرل خــود درآورد
و همزمــان ســرمایه مولــد و ارزشــمندی را بــرای توســعه ایــن
بخــش و همچنیــن ســا یر بخشهــا فر اهــم آو رد ،بیشــک
جذابیــت باالیــی خواهــد داشــت و گزینــهای اجتنا بناپذیــر
خواهــد بــود.
در یــک جمعبنــدی میتــوان گفــت کــه حجــم عظیمــی از ملــک
در هــر شــکلی نــزد بخــش خصوصــی و عمومــی بــه دالیــل مختلــف
ازجملــه بــاال بــودن ســرمایه موردنیــاز بــرای تصاحــب ملــک
توســط متقاضیــان ،نوســان لحظــهای قیمتهــا و عــدم امــکان
تغییــر مالکیــت بهصــورت همزمــان بــه هنــگام معاملــه ملــک،
بهگونــهای بلوکهشــده اســت و هیچکــدام از طرفیــن امــکان
بهر هبــرداری از ایــن حجــم عظیــم ســرمایه را ندارنــد.
در ســالیان اخیــر ،پیشــرفت فناور یهــای اطالعاتــی و ارتباطــی
الکترونیکــی بهجایــی رســیده کــه بــه کنشــگران و کاربــران
عرصههــای گوناگــون امــکان داده مطمئنتریــن و بهینهتریــن
الگوهــای تعاملــی را در میــان خــود برقــرار ســازند و مهمتریــن
چالــش معامــات از راه دور ،یعنــی «اعتمــاد» را بــا تکیهبــر
راهکارهــای فناورانــه ،برطــرف ســازند .بهگون ـهای کــه هماینــک،
حجــم قابلتوجــه و روزافزونــی از تراکنشهــای دارای ارزش
مالــی و اعتبــاری اشــخاص در سراســر جهــان ،بــر بســترهای

فناورانــه موســوم بــه زنجیر هبلــوک یــا بنیاد یتــر از آن ،یعنــی
فنــاوری دفتــرکل توزیعشــده ،منعقــد میشــوند و حقــوق و
تعهــدات طر فهــا در برابــر یکدیگــر ،بــه شــکل اطمینا نبخشــی
اســتیفا و ایفــا میشــود.
بــه نظــر میرســد بهکارگیــری ایــن فنــاوری بــرای ســاماندهی
بــازار امــاک ایــران کارآمــد و اثربخــش باشــد .بهویــژه آنکــه
در بــازار امــاک ســایر کشــورها ،ماننــد ایاال تمتحــده آمریــکا
کــه ارزش بــازار امــاک آن بــه بیــش از  33هــزار میلیــارد دالر در
ســال  2018میرســد ،آزمــون خــود را گذرانــده و بــا دســتاوردهای
شــگرفی همــراه بــوده اســت.
مزیــت اصلــی ایــن فنــاوری آن اســت کــه اگــر بهدرســتی طراحــی
و پیاد هســازی شــود ،بــرای همــه آنچــه در مقــام مســئله یــا مشــکل
دربــاره بــازار امــاک کشــور بیــان شــد ،پاســخ اقنا عکننــده
و انگیز هبخــش دارد و میتوانــد بــه همــه ذ ینفعــان ایــن
عرصــه ،اعــم از مشــتریان یــا ســرمایهگذاران ،صاحبــان امــاک،
بازارگردانــان و دســتگا ههای حاکمیــت نســبت بــه موفقیتآمیــز
بــودن برنامههــای خــود اطمینــان دهــد .مزیتهــای ایــن
فنــاوری در تجربیــات موفــق جهانــی قابلرویــت اســت.

ﺑﺮﺧﻮرداری از ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮای وﺛﯿﻘﻪﭘﺬﯾﺮی ﺧﺪﻣﺎت اﻋﺘﺒﺎری و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ؛

ﻣﺰاﯾﺎی راﻫﮑﺎر
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﺑﺮای

ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن

ﺗﻮﮐﻦ اﻣﻼک

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ردﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺤﺪودﺳﺎزی و ﻣﻤﻨﻮع ﺳﺎزی آﻧﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﻮﮐﻦﻫﺎ؛

ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ؛

اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺧﺎرﺟﯽ )ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ(؛

ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی داراﯾﯽ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ؛

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ؛

اﯾﺠﺎد ﺑﺎزار ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ داراﯾﯽ.

تجربیات موفق جهانی
تاکنــون چندیــن شــرکت و پــروژه بینالمللــی در ایــن زمینــه بــه
فعالیــت پرداختهانــد .مهمتریــن مشــکالتی کــه ایــن پروژ ههــا
بــرای حــل آن تــاش میکننــد ،عبار تانــد از:
مسئله نقدشــوندگی سریع
دسترســی از طریق بازار بینالمللی
اثبات مالکیت و مالکیت مشــاع
مسائل حقوقی
اولیــن مثــال فــروش موفــق یــک ســاختمان  ۳۰میلیــون
دالری در منهتــن نیویــورک بــود .ایــن ســاختمان مجلــل از
 ۱۲واحــد  ۱۶۰متــری تشکیلشــده و در یکــی از گرا نتریــن
بخشهــای منهتــن قــرار دارد .یافتــن مشــتری بــرای فــروش
کل ایــن ســاختمان دشــوار بــود و تیــم  Propellrو  Fluidityبــا
توکنایزکــردن ایــن ســاختمان بــه توکنهــای یــکدالری بــر
بســتر بال کچیــن اتریــوم تقســیم شــد و دارنــدگان توکــن عــاوه
بــر مالکیــت مشــاع ســاختمان ،اجــاره ایــن ســاختمان را نیــز
بهصــورت توکــن دیگــری دریافــت میکننــد.
پــروژه  SwissRealCoinنیــز در ایــن مــورد فعالیــت میکنــد.
ایــن پــروژه ســبدی از امــاک غیرمســکونی در ســوئیس دارد و
کل ایــن ســبد را بهصــورت توکــن درآورده اســت .ایــن امــاک
خریدار یشــده و اجــاره داده میشــود ،ســپس  ۸۰درصــد از
ایــن درآمــد دوبــاره بــرای ســرمایهگذاری در امــاک هزینــه
میگــردد .بیســت درصــد باقیمانــده بــرای هزینههــای شــرکت
مدیریــت کننــده امــاک باقــی میمانــد .هــر توکــن یــک حــق
رأی دارد .امــاک موردنظــر بــرای خریــد معرفــی میشــوند و
رأ یگیــری بــر اســاس مقــدار توکنهــا انجــام میشــود .در
صــورت موافقــت دوســوم آرا ،ملــک موردنظــر خریــداریگــردد.
صاحبــان توکــن میتواننــد رأی بــه انحــال شــرکت و تقســیم
کل ســرمایه دهنــد و ایــن رأ یگیــری بهصــورت ســالیانه انجــام
میشــود و بایــد  ۸۰درصــد بــه آن رأی دهنــد تــا اجرایــی گــردد.
خریــد ایــن توکــن احتیــاج بــه احــراز هویــت دارد.

دارا ﺷﺪن ﯾﮏ ﺗﻮﮐﻦ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ داراﯾﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ؛

اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎی ﺗﻮﮐﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎی داراﯾﯽ ،ﻣﯿﺰان ﻣﺒﺎدﻻت ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی آن؛

ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﭘﺎداش ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻮد ﭘﺎﯾﻪ؛

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﺬﯾﺮی ﻓﺮاﻣﻠﯽ داراﯾﯽﻫﺎ؛

ﻣﺰاﯾﺎی راﻫﮑﺎر

ﺗﺒﺪﯾﻞﭘﺬﯾﺮی آﺳﺎن و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ رﻣﺰارزﻫﺎ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ و اﺗﺮﯾﻮم(؛

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﺑﺮای

ﺧﺮﯾﺪاران

ﺗﻮﮐﻦ اﻣﻼک

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ واﻗﻌﯽ داراﯾﯽﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ؛

وﺛﯿﻘﻪﭘﺬﯾﺮی ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺧﺪﻣﺎت اﻋﺘﺒﺎری و ﺗﺴﻬﯿﻼت؛

وﺛﯿﻘﻪ ﮔﺬاری ﻧﺰد ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ؛

ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری )ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺳﺒﺪ داراﯾﯽﻫﺎ و ﻧﻪ ﯾﮏ داراﯾﯽ(؛

اﻣﮑﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺮد در ﻃﺮحﻫﺎی ﮐﻼن و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺿﺮﯾﺐ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ارزش ﭘﻮﻟﯽ در ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری؛
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ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯿﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی )ﻣﻌﺎﻣﻼت( داراﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری.
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ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎزار داراﯾﯽﻫﺎ و اﻣﻼک؛

ﮐﺎﻫﺶ آﻣﺎر ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻼت و ﻣﻌﺎﻣﻼت داراﯾﯽ؛

ﻣﺰاﯾﺎی راﻫﮑﺎر

اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ؛

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﺑﺮای

ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺟﺮاﺋﻢ و ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺧﺮد و ﮐﻼن ﻓﺴﺎد؛

اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ؛

ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪن ﺳﻔﺘﻪﺑﺎزی در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺷﻔﺎف.

ﻗﻘﻨﻮس ﺷﺒﮑﻪای از ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻓﻨﺎوری دﻓﺘﺮﮐﻞ ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ،ﺻﺤﺖﺳﻨﺠﯽ و ﺛﺒﺖ ﮐﻠﯿﻪ

ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﭘﻠﺘﻔﺮم

ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺗﺒﺎدل داراﯾﯽﻫﺎی ﺗﻮﮐﻨﺎﯾﺰﺷﺪه ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻠﮏ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﺗﺒﺎدل و ﺗﻬﺎﺗﺮ اﻧﻮاع ﺗﻮﮐﻦﻫﺎی ﻣﻠﮑﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ

اﺳﺖ .اﻫﻢ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮد ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:

ﺗﻮﮐﻨﺎﯾﺰ ﮐﺮدن

اﻣﻼک در ﺷﺒﮑﻪ
ﻗﻘﻨﻮس

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﯿﺎمرﺳﺎن و ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪه ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری و ﺟﺬب ﺣﺪاﻗﻞ  ٤٠ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻟﻘﻮه؛
ﺗﺒﺎدل ﭘﺬﯾﺮی ﺗﻮﮐﻦﻫﺎ در ﺑﺎزارﮔﺎه ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ؛
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزار در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪروز؛
اﻣﮑﺎن ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﺮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ اﻋﺘﺒﺎرﺷﺪه ﺑﺎﻧﮑﯽ؛
اﻣﮑﺎن ﺟﺬب آﺳﺎنﺗﺮ و ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی ﻣﻄﻤﺌﻦ داﺧﻠﯽ؛
اﻣﮑﺎن اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻣﻘﺮونﺑﻪﺻﺮﻓﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن؛
اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻣﻼک و داراﯾﯽﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪﺷﺪه در ﺑﺎزار
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ داراﯾﯽﻫﺎی ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺗﻮﮐﻦﻫﺎ ،ﺑﻪوﯾﮋه اﻣﻼک ﻣﺎزاد و ﻣﻨﺠﻤﺪ؛
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﮐﻦﻫﺎی ﺻﺎدره؛
اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻮعﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﻌﺮﯾﻒ در ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار در ﻗﺎﻟﺐ اﻧﻮاع ﺗﻮﮐﻦﻫﺎ ،از ﻗﺒﯿﻞ اوراق ﺑﺪﻫﯽ )اوراق
ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ( و ...؛
ﺗﻌﺎﻣﻞﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺎدل ﺗﻮﮐﻦﻫﺎ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ آنﻫﺎ؛
ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎل رﯾﺴﮏ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﻨﮕﺎم ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ.

در ﺷﺒﮑﻪ ﻗﻘﻨﻮس ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮﮐﻨﯽﺳﺎزی ﻣﻠﮏ ﻣﺮاﺣﻞ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .ﺗﻮﮐﻨﯽﺳﺎزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ،
ﻓﺮوش ﯾﮏ ﻣﻠﮏ ﯾﺎ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺮﯾﺪ اﻣﻼک را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﯿﻢ:

ﻣﺜﺎﻟﯽ از

ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

ﺗﻮﮐﻦ اﻣﻼک
در ﻗﻘﻨﻮس:

ﺧﺮﯾﺪ اﻣﻼک
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 .١ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺳﭙﯿﺪﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮوژه ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻠﮏ ﯾﺎ ﺳﺒﺪ ﻣﻠﮑﯽ را ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .٢در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺎﻇﺮ ،ﻣﯿﺰﺑﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻮﮐﻦﻫﺎی داراﯾﯽ ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .٣ﮐﯿﻒ ﺗﻮﮐﻦ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺒﺎدل و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز از ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
 .٤ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری دﻓﺘﺮﮐﻞ ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺛﺒﺖ و اﻧﻌﻘﺎد آنﻫﺎ ﻃﺒﻖ روال ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه
در ﺳﭙﯿﺪﻧﺎﻣﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
 .٥ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺼﺎب ﺗﻮﮐﻦﻫﺎ ،ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل آنﻫﺎ ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
 .٦ﺗﺒﺎدل و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﻮﮐﻦﻫﺎی داراﯾﯽ در ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ،اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ آنﻫﺎ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
 .٧در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﻧﺼﺎب اﻋﻼمﺷﺪه در ﺳﭙﯿﺪﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮوش ﺗﻮﮐﻦﻫﺎی داراﯾﯽ ،ﺑﺎ ﺗﺄﯿﯾﺪ ﻧﺎﻇﺮ ،اﻗﺪام ﻻزم ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﻠﮏ ﯾﺎ ﺳﺒﺪ اﻣﻼک ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻠﮏ ﯾﺎ ﺳﺒﺪ اﻣﻼک ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺗﻮﮐﻦ داراﯾﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
 .٨ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻠﮏ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ،ﺑﺎزارﮔﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺼﺎب ﺗﻮﮐﻦﻫﺎی داراﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه اﻗﺪام و ﻣﻬﻠﺖ
ﻻزم را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺗﻮﮐﻦﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز از ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﻋﻄﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .٩ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺰاﯾﺪه در ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻨﺎوری دﻓﺘﺮﮐﻞ ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪه ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﻮﮐﻦﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 .١٠در ﺻﻮرت ﺗﺄﯿﯾﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮﮐﻦﻫﺎ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﯿﺰﺑﺎن ،ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎع ﯾﺎ ﻣﻔﺮوز ﻣﻠﮏ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻃﯽ ﻣﺒﺎﯾﻌﻪﻧﺎﻣﻪ/ﺻﻠﺢ
ﻧﺎﻣﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد و وی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻤﯽ ﻣﻠﮏ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .١١در ﺧﺼﻮص ﺳﺒﺪﻫﺎی ﻣﻠﮑﯽ ،واﮔﺬاری ﻫﺮﯾﮏ از اﻣﻼک ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ آنﻫﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و اﺟﺮای ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای
ﯾﮑﺎﯾﮏ آنﻫﺎﺳﺖ.
 .١٢ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺮوژه ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻠﮏ ﯾﺎ ﺳﺒﺪ اﻣﻼک در ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻬﻢﻫﺎی ﻣﺸﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻣﻔﺮوز ﻣﻠﮏ ﯾﺎ ﺳﺒﺪ اﻣﻼک
ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺰاﯾﺪه واﮔﺬار ﮔﺮدد.
 .١٣ﺗﻮﮐﻦﻫﺎی داراﯾﯽ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻣﻼک ﻣﺸﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻣﻔﺮوز اﺑﻄﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 .١٤ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺮوژه ،دارﻧﺪﮔﺎن ﺗﻮﮐﻦﻫﺎی داراﯾﯽ ﻣﺎزاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻄﺎل و ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ اﺻﻞ
ﮐﻨﻨﺪ.
اﻗﺪام
ققنوسﻫﺎی ﺧﻮد
ﻣﯿﺰﺑﺎن( ﺗﻮﮐﻦ
و ﺳﻮد )در ﺻﻮرت ﺗﻌﻬﺪ از ﺳﻮی
سوم
شماره
ماهنامه
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بررسی قوانين و مقررات تامین مالی جمعی در ايران با تمركز بر چالشها و ارائه پیشنهاد

تامنی مایل جمعی مبتین بر
توکن؛ زاده فناوری ،نیاز روز
سامان بیگدلی

کارشناس حقوقی
ققنوس

گــذار از اقتصــاد ســنتی بــه اقتصــاد نــو و رفــع چالشهــای موجــود ،مســتلزم پذیــرش
و کاربســت شــیوهها وابزارهــای نویــن تکنولوژیــک اســت کــه بــر مبنــای آن بتــوان
زمینــه الزم بــرای توســعه کســبوکارهای نوپــا را فراهــم آورد .موانــع و خالءهــای
موجــود در شــیوههای ســنتی تجــارت ،ضــرورت ایــن همراســتایی را دوچنــدان
میکنــد .بــه همیــن منظــور ،در ابتــدای ایــن نوشــتار بــه ارائــه توضیحاتــی کوتــاه در
خصــوص شــیوههای ســنتی تامیــن منابــع مالــی و موانــع آن پرداختــه خواهــد شــد؛
ســپس مفهــوم تأمیــن منابــع مالــی جمعــی و پیشــینه آن در ایــران مــورد واکاوی
اجمالــی قــرار خواهــد گرفــت و در نهایــت ،بــه ارائــه پیشــنهاد پرداختــه میشــود.
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شــیوههای سنتی تأمین مالی
در گذشــته ،شــخص متقاضــی تامیــن ســرمایه ،بــا مراجعــه بــه
اشــخاصی کــه ســرمایه و تمایــل بــه ســرمایهگذاری داشــتند ،منابــع
مــورد نیــاز بــرای انجــام طرحهــای مدنظــرش را تأمیــن میکــرد.
یافتــن و مجــاب کــردن اشــخاص عالقمنــدی کــه ســرمایه کافــی
بــرای ایــن منظــور داشــتند ،کار دشــواری بــود کــه در بســیاری از
مــوارد بــا شکســت مواجــه میشــد .بــه همیــن منظــور و همپای رشــد
مشــاغل و کس ـبوکارهای جدیــد ،ایــن اشــخاص جــای خــود را بــه
بانکهــا ،موسســات اعتبــاری و بــازار ســرمایه دادنــد .در ایــن مــدل،
منابــع مالــی مــورد نیــاز بــرای اجــرای طرحهــا و پروژههــا عمدتــا از
ســه منبــع بانــک ،بــازار ســرمایه و بیمــه تامیــن میشــود .ايــن منابــع
بهطــور مســتقيم يــا غيرمســتقيم در جهــت تاميــن مالــي پروژههــاي
شــركتها مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .در نظــام بانکــی ،منابــع
مــورد بحــث از طریــق بانکهــا و موسســات اعتبــاری در دو قالــب
تســهیالت و اعتبــارات تامیــن میشــود.
بــه طــور کلــی تســهیالت را میتــوان منقســم بــر قرضالحســنه،
عقــود مبادلــهای و عقــود مشــارکتی دانســت .قر ضالحســنه،
عقــدي اســت كــه بــه موجــب آن بانكهــا بــه عنــوان قرضدهنــده
مبلــغ معينــي را طبــق ضوابــط مقــرر بــه اشــخاص اعــم از حقيقــي
يــا حقوقــي بــه صــورت قــرض واگــذار ميکننــد .بانکهــا در ایــن
حالــت ،نيازهــاي ضــروري و عمومــي اشــخاص حقيقــي و حقوقــي
را بــه صــورت وام غيرتجــاري و بــدون انتظــار ســود  ،مرتفــع
ميســازند .عقــود مبادل ـهای عقــودی بــا بازدهــی ثابــت هســتند کــه
نــرخ ســود تســهیالت در قالــب آنهــا میتوانــد نــرخ ثابتــی باشــد
کــه از آن جملــه میتــوان بــه فــروش اقســاطی ،اجــاره بــه شــرط
تملیــک ،مرابحــه و جعالــه اشــاره کــرد .در مقابــل ،عقــود مشــارکتی
عقــودی هســتند کــه در آن بانــک ،کل یــا بخشــی از ســرمایه مــورد
نیــاز یــک فعالیــت اقتصــادی (تولیــدی ،تجــاری یــا خدماتــی) را
تامیــن میکنــد و در نهایــت ،در انتهــای فعالیــت ،مطابــق قــرارداد
فیمابیــن بــا صاحــب فعالیــت اقتصــادی ،ســود حاصــل از ایــن فعالیــت
را تقســیم میکنــد .مشــارکت مدنــی ،مشــارکت حقوقــی ،مضاربــه و
مزارعــه از آن جملهانــد .اعتبــارات نیــز شــامل صــدور ضمانتنامــه،
اعتبــارات اســنادی خارجــی و اعتبــارات اســنادی داخلــی اســت.
در مــدل تأمیــن از طریــق بــازار ســرمایه ،منابــع مالــی مــورد نیــاز
شــرکتها از طريــق پذيــرش آنهــا در بــورس اوراق بهــادار تأمیــن
میشــود .ســهولت تأميــن مالــي بــراي طرحهــاي توســعه از طريــق

در شیو ههای ســـنتی تامین منابع مالی
مورد نیاز ،اشـــخاص حقیقـــی و حقوقی
برای انجام طر حهای پیشـــرو در صورتی
که منابع موجـــود ،کفـــاف هزینههای
الزم برای اجـــرای طر حهـــا و پروژهها را
نمیداد ،نا گزیر به مراجعه به اشـــخاص
و بعدها ،نهادهای واســـطی چون بانک
و تـــن دادن به ضوابط آنها میشـــدند
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انتشــار اوراق مشــاركت ،برخــورداري از مشــوقهاي دولــت ماننــد
معافيــت مالياتــی ،ســهولت در تغييــر تركيــب ســهام داران و انتقــال
پذيــري مالكيــت و ســهولت در تأميــن مالــي از طريــق ســامانههاي
بانكــي در مقايســه بــا شــركتهاي غيربورســي از جملــه مزایــای
ایــن مــدل اســت .صنعــت بيمــه نیــز دو نقــش عمــده در نظــام تأميــن
مالــي بــر عهــده دارد؛ یکــی ،تجهيــز و تخصيــص منابــع مالــي و
دیگــری ،مديريــت ريســك فرايندهــاي تاميــن مالــي.
بــه طــور کلــی ،در شــیوههای ســنتی تأمیــن منابــع مالــی مــورد
نیــاز ،اشــخاص حقیقــی و حقوقــی بــرای انجــام طرحهــای پیشــرو در
صورتــی کــه منابــع موجــود ،کفــاف هزینههــای الزم بــرای اجــرای
طرحهــا و پروژههــا را نمــیداد ،ناگزیــر بــه مراجعــه بــه اشــخاص و
بعدهــا ،نهادهــای واســطی چــون بانــک و تــن دادن بــه ضوابــط آنها
میشــدند .زمانبــر بــودن ایــن مســیر از یــک ســو ،و چالشهــای
دس ـتوپاگیر بروکراتیــک ایــن نهادهــا از ســوی دیگــر ،جوامــع را بــا
لــزوم بهکارگیــری شــیوههای نویــن تامیــن مالــی مواجــه ســاخت.
تأمین مالی جمعــی؛ رویکردی اجتنابناپذیر که در
پیش گرفتیم!
در ســال هــای اخیــر ،رشــد فینتکهــا ،مدلهــای ارائــه خدمــات
مالــی را دگرگــون کــرده و روشهــای نوینــی بــرای تأمیــن منابــع
از عمــوم در بســتر اینترنــت بــه وجــود آورده اســت .همپــای ایــن
تغییــرات ،تأمیــن مالــي همــواره يکــي از چالشهــاي اساســي ايجــاد
و توســعه كســبوكارهاي كارآفرينانــه و مخاطرهپذيــر بــوده اســت.
از ايــن رو در دهههــاي اخيــر ،نوآوريهايــي نظيــر صندوقهــاي
ســرمايهگذاري مخاطرهپذيــر ،شــتابدهندگان كســبوكار و  ...بــه
منظــور ايجــاد جايگزيــن بــراي نهادهــاي تامیــن مالــي ســنتي نظيــر
بانکهــا صــورت گرفتــه اســت كــه هــر كــدام کوشــیدهاند برخــي از
خالءهــاي موجــود تأمیــن مالــي در مراحــل مختلــف كس ـبوكارهاي
كارآفرينانــه را کاهــش دهنــد .بــا وجــود ايــن ،هنــوز خــاء بزرگــي
در تامیــن مالــي شــركتهاي نوپــاي كارآفريــن در مراحــل اوليــه
تجاريســازي وجــود دارد .يکــي از ابتــکارات قابــل توجــه در زمينــه
تامیــن مالــي كس ـبوكارهاي كارآفرينانــه كــه بــه طــور خودجــوش
بــا اســتفاده از برنامههــاي اجتماعــي بوجــود آمــده و بهويــژه بــراي
مراحــل نــوزادي و نوپايــي بســيار مناســب اســت« ،تامیــن مالــي
جمعــي» یــا «جمعســپاري مالــي» اســت .جمعســپاري بــر اســاس
ايــن اصــل كــه «خــرد جمعــي بــر خــرد باهوشتريــن فــرد يــا
افــراد آن جمــع برتــري دارد» ،ابــزاري اســت كــه خــرد جمعــي را در
راســتاي يــک امــر مشــخص (مثــال :در راســتاي توليــد كاال يــا ارائــه
خدمــت) همگــرا ميكنــد.
تامیــن مالــي جمعــی گونــهاي از جمعســپاري در حــوزه تامیــن
مالــي كســبوكارهاي نوپــا و ايد ههــاي نوآورانــه اســت .بــه
عبــارت ســادهتر ،ایــن فرآينــد نوآورانــه مردمنهــاد بــه ايــن صــورت
اســت كــه فــرد متقاضــي ،برنامــه خــود را در درگاه (واســطه اينترنتــي)
تامیــن مالــي جمعــي مطــرح میکنــد .اگــر ايــن برنامــه از ديــد
مخاطبيــن خــود كــه امــکان بحــث و بررســي در مــورد برنامــه بــراي
آنهــا فراهــم اســت ،قابــل قبــول باشــد ،صدهــا و گاهــي هــزاران
نفــر مقاديــر نســبتا اندكــي را بــراي پشــتیبانی از برنامــه پرداخــت
ميكننــد .جمــع ايــن مبالــغ بــراي راهانــدازي و اجــراي برنامــه ،بــه
انــدازه كافــي بــزرگ خواهــد بــود.
درمجمــوع ،میتــوان گفــت تاميــن مالــي جمعــي فقــط يــک حركــت

ماهنامه ققنوس | شماره سوم

جمعــي زودگــذر نيســت .ابــزاري خودجــوش اســت كــه نيــاز جامعــه
جهانــي بــا اســتفاده از پیشــرفت فنــاوري آن را بــه وجــود آورده و
برخــي دولتهــا بــراي لفــظ حقــوق ذينفعــان و همچنيــن اســتفاده
از منافــع حاصــل از قــدرت جمعــي ،آن را از طريــق تدويــن قوانيــن و
مقــررات و نظــارت بــر آن ،بــه رســميت شــناختهاند .ايــن ابــزار قــادر
اســت فرهنــگ كارآفرينــي و ســرمايه اجتماعــي را ارتقاء بخشــيده و از
ايــن طريــق توســعه اقتصــادي و اجتماعــي را در جوامــع تســریع کنــد.
تامین مالی جمعی در ایران؛ چالشهای قدیمی!
تأمیــن مالــي جمعــي ،مفهومــي آشــنا بــراي ايرانيــان اســت؛
مفهومــي شــبيه بــه گلريــزان پهلوانــان كــه از قديمااليــام در
جوامــع محلــي مــا رايــج بــوده اســت .در دهــه چهــل خورشــیدی
اوليــن صندو قهــاي قر ضالحســنه ايــران توســط بازاريــان
تهــران در مســاجد و بــا الهــام از ســنت گلريــزان و بــا هــدف كمــک
بــه ورشکســتگان بــازار بوجــود آمــد .فرآينــد تأمیــن مالــي جمعــي
شــباهت بســياري بــه ســنت گلريــزان و صنــدوق قرضالحســنه
دارد .گذشــته از ایــن ،در حــوزه اجــراي تأمیــن مالــي جمعــي بــه
شــيوه نويــن و برخــط ،ظهــور ســکوهای تامیــن مالــی جمعــی در

جمعســـپاری بر اســـاس ايـــن اصل كه
«خرد جمعی بر خـــرد باهو شترين فرد
يا افـــراد آن جمع برتـــری دارد» ،ابزاری
اســـت كه خرد جمعی را در راســـتاي يک
امر مشـــخص (مثال :در راســـتای توليد
كاال يا ارائـــه خدمت) همگـــرا میكند
ایــران بهعنــوان زیرســاخت جــذب ســرمایه میتوانــد نویدبخــش
توســعه فضــای کارآفرینــی و نــوآوری بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن
برنامههــای اقتصــادی  -راهبــردی کشــور باشــد.
در راســتای تعییــن ضوابــط حاکــم بــر تأمیــن مالــی جمعــی در
ایــران ،بــر اســاس تفاهمنامــه مشــترک بیــن وزارتخانههــای
امــور اقتصــادی و دارایــی ،تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،ارتباطــات و
فنــاوری اطالعــات و معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری با
موضــوع برنامــه توســعه تولیــد محصــوالت دانــش بنیــان و بــا عنایــت
بــه قانــون بــازار اوراق بهــادار ،دســتورالعمل تأمیــن مالــی جمعــی بــر
اســاس بنــد  4مــاده  4قانــون اخیرالذکــر ،بــه تصویــب شــورای عالــی
بــورس و اوراق بهــادار رســیده اســت .بــر اســاس ایــن دســتورالعمل،
مراحــل تامیــن مالــی جمعــی بــه ایــن صــورت اســت کــه شــرکت
متقاضــی تامیــن مالــی جمعــی بایــد در گام نخســت پــروژه خــود را
بــه عامــل ارائــه کنــد و بــا توجــه بــه اینکــه تامیــن مالــی بهصــورت
مشــارکتی اســت و مشــارکتکنندگان در ســود و زیــان آن طــرح
شــریک میشــوند ،طــرح یــا ایــده ارائهشــده بایــد از جذابیــت
برخــوردار باشــد تــا نظــر مخاطــب را جلــب کنــد .عامــل بــرای
انجــام تامیــن مالــی جمعــی بایــد نســبت بــه اخــذ مجــوز فعالیــت
بــرای پلتفــرم یــا نرمافــزار تحــت وبــی کــه تمامــی طرحهــای

قابــل تامیــن مالــی در آن ثبتنــام و از طریــق آن تأمیــن مالــی
میکننــد ،از کارگــروه ارزیابــی مطابــق دســتورالعمل اقــدام کنــد.
حــوزه جغرافیایــی اجــرای طرحهــای موردنظــر در داخــل کشــور
بــوده اســت؛ امــا جم ـعآوری منابــع مالــی موردنیــاز ایــن طرحهــا از
تامینکننــدگان خــارج از کشــور نیــز امکانپذیــر اســت .از ســوی
دیگــر حداکثــر مقــدار قابــل تامیــن از طریــق تأمیــن مالــی جمعــی
بــرای هــر طــرح  ۲۰میلیــارد ریــال در نظــر گرفتهشــده اســت.
همچنیــن تامیــن مالــی جمعــی بــراي یــک طــرح مشــخص نبایــد
بــه صــورت همزمــان توســط چنــد ســکوي مختلــف انجــام شــود.
تامیــن مالــی جمعــی در ایــن دســتورالعمل ،مبتنــی بــر مــدل
مشــارکت اســت کــه در آن ريســک ســرمايهگذاري بــه دليــل ماهيــت
كســب و كارهــاي كارآفرينانــه ،بــاال بــوده و ســرمايهگذاران عمدتــا
غيرحرف ـهاي هســتند .عــاوه بــر آن ريســک سوءاســتفاده كالهبردان
را نيــز بــه همــراه دارد .بــه هميــن دليــل دولتهــا بايــد بــا تنظيــم
مقــررات و ســازوكارهاي نظارتــي مناســب ،هــر دو نــوع ريســک را
كاهــش دهنــد .عــاوه بــر آن ،مــدل تامیــن مالــي جمعــي زمانــي
موفقيتآميــز خواهــد بــود كــه بــا هنجارهــاي فرهنگــي كشــورها
همخوانــي داشــته باشــد .در ايــران حداقــل دو شــاهد بــراي وجــود
چنيــن همخوانــي وجــود دارد :اول ،ســابقه طوالنــي در تأمیــن مالــي
خيرانــه (گلريــزان) و دوم تطابــق مــدل مشــاركت بــا قوانيــن شــرعي
و خدمــات مالــي بــدون ربــا كــه آن را بهعنــوان روشــي مکمــل در
كنــار ســاير شــيوهها ،حتــي در موسســات مالــي و بانکهــا مناســب
ميســازد.
پیشــنهاد؛ با تامین مالی مبتنی بر توکن ،شفافتر و
کارآمدتر باشیم!
امــروزه و بــه منظــور رهایــی از چالشهایــی کــه ذکــر شــد ،بــا
عنایت به اینکه اقتصـــاد جدیـــد مبتنـــی بـر توکـــن از طریـق کاهـش
قابل توجــــه اصطــــکاک و موانــــع موجــــود در انواع کس ـبوکارها
از پتانســیل باالیــی بــرای خلــــق یــک دنیــای مالــی منصفانــه
و کارا برخـــوردار اســـت .از ایــن رو ،پیادهســازی مــدل تأمیــن مالــی
جمعــی بــر بســتر بالکچیــن میتوانــد راهــکار مناســبی بــرای کمــک
بــه کســبوکارها خصوصــا کســبوکارهای نوپــا باشــد .بهرهگیــری
از فنــاوری دفتــر کل توزیعشــده عــاوه بــر افزایــش میــزان شــفافیت
در رونــد تامیــن جمعــی مالــی ،بــا فراهــم آوردن امــکان پایــش
مســتمر کلیــه مراحــل ،ریســک بازیگــران ایــن عرصــه را بــه میــزان
قابــل توجهــی کاهــش خواهــد داد .از ســوی دیگــر ،بهرهگیــری از
بالکچیــن و توکنســازی امــوال میتوانــــد از طریــــق کاهــــش
زمــــان و حداقــــل مقــــدار موردنیــــاز بــــرای ســــرمایهگذاری
موجــب گســترش ســــرمایهگذاری در داراییهــــا در بیــن طیــف
گســــتردهتری از مخاطبــان شــــود.
از ســوی دیگــر ،شناســایی و کاهــش ریســکهای مربــوط بــه
بازیگــران ایــن عرصــه ،نیازمنــد آگاهــی از کلیــه مراحــل و اجــزای
فرآینــد تأمیــن جمعــی مالــی اســت .تکلیــف عامــل در ارزیابــی حســن
ســابقه متقاضــی در طرحهــای قبلــی تامیــن مالــی جمعــی ،اعــام
ریســکهای طــرح بــه تامینکننــدگان و ارائــه گــزارش عملکــرد و
صورتهــای مالــی ســاالنه حسابرسیشــده بــه کارگــروه ارزیابــی،
از جملــه مــواردی اســت کــه بــه روشــنی بــر ضــرورت بهکارگیــری
مکانیس ـمهایی داللــت دارد کــه واجــد باالتریــن میــزان شــفافیت در
ایــن مســیر باشــد.
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مصاحبــه بــا محمــد مرفــوع مدیــر کل دفتــر تامیــن
مالــی و ســرمایهگذاری معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری دربــاره تامیــن مالــی جمعــی

ققنوس
زمینهساز توسعه
تامنی مایل جمعی
مهدی فوقی

عضو تحریریه

ققنــوس در ماههــای گذشــته توانســت
موافقــت اصولــی تامیــن مالــی جمعــی را
دریافــت کنــد؛ امــا تامیــن مالــی جمعــی تــا
زمانــی کــه بــه نقطــه اوج بهرهبــرداری ملــی
خــود برســد ،راه درازی را در پیــش دارد .ازاینرو،
بــر آن شــدیم تــا مصاحبـهای بــا محمــد مرفوع
دربــاره چندوچــون قانونــی ایــن مقولــه و
اقدامــات انجامشــده در رابطــه بــا آن داشــته
باشــیم.

آخریــن خبرهــا دربــاره تامیــن مالی
جمعــی بــه عنــوان زیرســاختی
تاثیرگــذار در شــرایط امــروز جامعه
کــه اهمیت بســیار زیــادی در تامین
مالــی پروژههــا و کســب و کارهــای
نوپــا دارد ،نشــان میدهــد کــه بــه
زودی پلتفرمهــای دارای مجــوز
فعالیــت را شــروع خواهنــد کــرد؛
امــا اصــوال چــرا قانونگــذاری و
اجــرای تامیــن مالــی جمعــی در
ایــران طوالنــی شــد؟

32

ماهنامه ققنوس | شماره سوم

| | kuknos.ir

کارگــروه تامیــن مالــی جمعــی تــا بــه امــروز
بالــغ بــر  30جلســه را بــرای نظــارت و ایجاد
چارچوبهــای تامیــن مالــی برگــزار کــرده
کــه در برخــی جلســات نیــز مجموعههــای
متقاضــی فعالیــت در زمینــه تامیــن مالــی
حضــور پیــدا کردهانــد.
هجــوم عمــوم شــهروندان بــه ســمت
بــورس ،رشــد قابــل توجــه شــاخص و ارزش
معامــات و ارزش ســهام شــرکتها باعــث
شــد تــا فضــا بــرای اجرایــی کــردن تامیــن
مالــی جمعــی مناســب نباشــد.
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فضــای تامیــن مالــی جمعــی در بــورس
دیــده شــده اســت و امســال در بــازار
ســرمایه رخدادهــای غیــر منتظــره و عجیبــی
را بــا هجــوم عمــوم شــهروندان بــه ســمت
بــورس ،رشــد قابــل توجــه شــاخص و ارزش
معامــات و قیمــت ســهام شــرکتها
داشــتیم؛ ایــن در حالــی بــود کــه آمادگــی
الزم زیرســاختی و نرمافــزاری (ســامانهها)
بــرای پذیــرش و میزبانــی از ایــن حجــم از
ســهامداران و تعــداد بســیار بــاالی معامــات
وجــود نداشــت و همیــن موضوعــات باعــث
شــد تــا نهایــی شــدن و اجرایــی شــدن
تامیــن مالــی جمعــی بــا تاخیــر مواجــه شــود؛
از ســویی دیگــر ،تامیــن مالــی جمعــی رقیب
بــازار ســرمایه بــه شــمار مـیرود و پلتفرمهــا
آمــاده بودنــد بــا توجــه بــه ارائــه مجوزهــا در
اردیبهشــت و خــرداد ســال جــاری اقــدام بــه
اجرایــی کــردن اولیــن پروژههــا در زمینــه
تامیــن مالــی جمعــی کننــد؛ امــا بــا توجــه
بــه افزایــش بســیار زیــاد شــاخص و ارزش
ســهام در بــازار ســرمایه تاکیــد داشــتند کــه
در ایــن فضــا زمــان مناســبی بــرای اجرایــی
کــردن پروژههــا نیســت و از ایــن بابــت
نگــران بودنــد کــه ایــن موضــوع نیــز باعــث
شــد ،تــا زمــان آمــاده شــدن فضــا صبــر
کننــد و ســپس اجرایــی کــردن پروژههــای
اولیــه در زمینــه تامیــن مالــی جمعــی بــه
صــورت قطعــی انجــام شــود.
تــا بــه امــروز  4مجــوز و  8موافقــت نامــه

هجــوم عمــوم شــهروندان
بــه ســمت بــورس ،رشــد
قابــل توجــه شــاخص و
ارزش معامــات و ارزش
ســهام شــرکتها باعــث
شــد تــا فضــا بــرای اجرایی
کــردن تامیــن مالــی جمعی
مناســب نباشــد
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اصولــی در زمینــه تامیــن مالــی جمعــی
صــادر شــده کــه مجموعــه ققنــوس یکــی
از دریافــت کننــدگان موافقــت اصولــی
بــوده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه نهادهــای
رگوالتــور دغدغههایــی مهــم در زمینــه
نظــارت دارنــد ،تاخیــر و طوالنــی شــدن
مســیر یــک رخــداد طبیعــی اســت.
یکــی از موضوعاتــی کــه در تامیــن
مالــی جمعــی بــا توجــه بــه اســتفاده از
زیرســاخت بــازار ســرمایه مطــرح شــد
بحــث برخــورداری کــد ســهامداری (ســجام)
بــرای تامیــن کننــده یــا ســرمایهگذار در
بــازار ســرمایه بــود .بــا توجــه بــه اینکــه
در چنــد مــاه اخیــر عمــوم شــهروندان وارد
بــازار ســرمایه شــدند و بســیاری نیــز ســهام
عدالــت داشــتند ،در ایــن زمینــه مشــکلی
وجــود نداشــت و بــرای ارائــه دسترســی
بــه پلتفرمهــا بــا شــرکت ســپردهگذاری
مرکــزی صحبــت شــد و در نهایــت ســرویس
ســجام در اختیــار پلتفرمهــا بــرای ایجــاد
ســهولت قــرار گرفــت .یــک مســئله دیگــر
کــه در کارگــروه تامیــن مالــی جمعی توســط
پلتفرمهــای صاحــب مجــوز مطــرح شــد،
بحــث افزایــش ســقف مبلــغ تامیــن مالــی
جمعــی بــود کــه در ایــن زمینــه اقــدام شــده
تــا ســقف از دو میلیــارد تومــان بیشــتر شــود.
یکــی از دغدغههــای پلتفرمهــا و صاحبــان
پروژههــای تامیــن مالــی جمعــی بحــث
ایجــاد بــازار ثانویــه و بازارگردانــی بــود کــه
آیــا قــرار اســت در فرابــورس انجــام شــود
یــا اینکــه در پلتفرمهــا صــورت میگیــرد.
در ایــن زمینــه نیــز صحبتهایــی در یکــی
از جلســات کارگــروه تامیــن مالــی جمعــی
انجــام شــده اســت.
واقعیــت ایــن اســت کــه دیکتــه نانوشــته
غلــط نــدارد ،پــس بایــد برخــی از قوانیــن
و نظارتهــا در زمینــه تامیــن مالــی جمعــی
بعــد از اجــرای اولیــه چنــد طــرح تامیــن
مالــی انجــام شــود.
ابــزار تامیــن مالــی جمعــی جدیــد اســت و
بســیاری از مســائل آن ناشــناخته .طبیعتــا در
ایــن شــرایط رگوالتــور بــه دنبــال شــناخت
بیشــتر بــرای نظــارت اســت و بعــد از دادن
 4مجــوز اولیــه در تامیــن مالــی جمعــی
بخشــی از دغدغههــا در زمینــه تامیــن مالــی
جمعــی برطــرف شــد؛ امــا چنــد وقتــی اســت
کــه بــه نحــوی تــوپ اجــرای طــرح تامیــن
مالــی جمعــی در زمیــن پلتفرمهــا اســت
و از ســمت فرابــورس و کارگــروه تامیــن
مالــی جمعــی قــرار نیســت مســئله جدیــدی
بررســی یــا اعمــال شــود؛ مگــر آنکــه دوبــاره
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کســبوکارها مراجعــه کننــد و مســئلهای
داشــته باشــند کــه دربــاره آن تصمیمگیــری
شــود .هماکنــون ،کارگــروه تامیــن مالــی
جمعــی و فرابــورس منتظــر اجــرای چنــد
طــرح تامیــن مالــی در پلتفرمهــای
دارای مجــوز هســتند تــا میــزان اســتقبال
شــهروندان را بررســی کننــد و در صورتــی
کــه نیــاز بــه نظــارت و اعمــال قوانیــن
جدیــد بــود ،دوبــاره در زمینــه تامیــن مالــی
جمعــی بررســی داشــته باشــند.
رگوالتــور از کســبوکارها عقــب نیســت،
ســنگ جلــوی پــای کســب و کارهــای
تامیــن مالــی جمعــی نینداختیــم ،حمایــت
کردیــم!
کســبوکارها نیــز در شــرایط فعلــی
نگرانیهایــی دارنــد؛ از ایــن بابــت کــه
پولهایــی کــه از شــهروندان جمــعآوری
میکننــد را در طرحهایــی وارد کننــد
کــه ضمــن برخــوداری از ســودآوری
مناســب ،ریســک پایینــی نیــز داشــته
باشــد و مجموعــه همــه ایــن مســائل و
دغدغههــا باعــث شــده تــا تامیــن مالــی
جمعــی بعــد از مدتــی طوالنــی بــه ســمت
رســیدن بــه ســرانجام حرکــت کنــد؛ البتــه
بنــده بــه عنــوان یکــی از اعضــای کارگــروه
تامیــن مالــی جمعــی بــه هیــچ عنــوان
عقیــده نــدارم کــه رگوالتــور از طرحهــا،
ایدههــا و پلتفرمهــا عقــب اســت؛ چــرا
کــه فرابــورس و کارگــروه تامیــن مالــی
جمعــی پابهپــای پلتفرمهــا حرکــت کــرده
و نســبت بــه رفــع مســائلی کــه مطــرح
شــده اقــدام کــرده اســت؛ در حقیقــت
رگوالتــور در زمینــه تامیــن مالــی جمعــی
ســنگ جلــوی پــای پلتفرمهــا نینداخــت و
رویکــرد حمایتــی را پیــش بــرد؛ امــا کنــد
شــدن فرآیندهــای تامیــن مالــی جمعــی را
قبــول داریــم کــه البتــه متاســفانه بخشــی
از آن بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا بــود
کــه محدودیتهایــی را بــرای تامیــن مالــی
جمعــی در کشــور بــه دنبــال داشــت؛ چراکــه
جلســات کارگــرو ه بــا پلتفرمهــا بســیار
دشــوار بــود و از ســمت دیگــر پلتفرمهــا
بــرای اعــام و شــروع تامیــن مالــی جمعــی
قصــد داشــتند ،بــه صــورت حضــوری
کمپینهــا و مراســمهایی داشــته باشــند
کــه بــا شــرایط فعلــی انجــام آنهــا دور از
ذهــن اســت.
در چنــد وقــت اخیــر تجربــه
نهچنــدان خوشــایندی از دعــوت
دولــت بــرای ورود شــهروندان

بــه بــازار ســرمایه را داشــتیم کــه
باعث شــد ،بســیاری از شــهروندان
بــا توجــه بــه دعــوت دولــت بــرای
ورود بــه بــازار ســرمایه ،انتظــار
داشــته باشــند بــازار همــواره مثبت
باشــد و صرفــا ســرمایهگذاری
روی مــوج ســودآوری قــرار بگیــرد؛
امــا زمانــی کــه بــازار بــه طــور
طوالنیمــدت منفــی شــد ،بســیاری
دولــت را مقصــر اصلــی بــرای
کاهــش ارزش ســرمایههای وردی
بــه بــازار بــورس میدانســتند .بــا
ایــن شــرایط بــه نظــر شــما دولت
بایــد بــرای تامیــن مالــی جمعــی
فرهنگســازی کنــد و اصــوال از
ســمت کارگــروه تامیــن مالــی
و فرابــورس مــردم بــه ســمت
کرادفاندینــگ دعــوت خواهنــد
شــد؟
در طــول دو الــی ســه مــاه اخیــر ،بــازار
ســرمایه رونــد کاهشــی را در پیــش گرفــت
و میتــوان گفــت کــه از وضعیــت رشــد
هیجانــی عبــور کــرد .شــهروندان از ابتــدا
بــا بــازار ســرمایه آشــنا بودنــد و همــواره
ســرمایهگذاری ریســک ســود و زیــان
داشــته اســت؛ در واقــع ،فــردی کــه پــول
را داخــل بانــک بــرای ســرمایهگذاری قــرار
میدهــد ،انتظــار یــک درصــد ســود قطعــی
و پیشبینیشــده از قبــل دارد؛ امــا فــردی
کــه در بــازار ســرمایه بــا مفهــوم ریســک و
بازدهــی از قبــل آشــنا بــود همچنــان یکــی
از هدفهــای اصلــی بــرای مشــارکت در
زمینــه تامیــن مالــی جمعــی اســت .البتــه
بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز اشــاره داشــت
کــه در ایــن فاصلــه هیجــان بــورس ،ورود
عمــوم مردمــی کــه خیلــی متخصــص
نبودنــد بــه بــازار ســرمایه ،باعــث شــد
تــا افــراد غیرمتخصــص و بــدون دانــش
الزم در زمینــه ســرمایهگذاری بــه بــورس
بیاینــد کــه ایــن دیــدگاه درســتی نبــود و
ریزشهــای اخیــر باعــث خــروج ایــن افــراد
از بــازار ســرمایه شــد؛ امــا میتــوان گفــت
کــه شــرایط بــه ســمت مطلــوب شــدن فضــا
حرکــت میکنــد.
دربــاره تامیــن مالــی جمعــی یکــی از
دغدغههــا از ســمت دولــت ،کارگــروه و
پلتفرمهــا ایــن بــوده کــه تامیــن مالــی
جمعــی بــا ابزارهــای بــدون ریســک
ســرمایهگذاری اشــتباه گرفتــه نشــود؛
تامیــن مالــی جمعــی بــه عنــوان مــدل
مبتنــی بــر ســرمایهگذاری بــا پولهــای

خــرد شــهروندان یــک مقــدار ریســک
را در هــر صــورت دارد کــه در برخــی از
پروژههــا میــزان ریســک بســیار پاییــن
اســت؛ امــا در برخــی از پروژههــا از ریســک
باالیــی برخــودار اســت .مــردم نبایــد در
بــازار ســرمایه و بــه خصــوص تامیــن مالــی
جمعــی زندگــی خــود را ســرمایهگذاری
کننــد؛ بلکــه بایــد پولهــای اضافــی
خــود را در چنــد ســبد قــرار دهنــد تــا اگــر
پــروژهای شکســت خــورد بتواننــد از پــروژه
موفــق و ســرمایهگذاری کــه در آن انجــام
شــده اســتفاده کننــد.
برخــی پلتفرمهــا بــرای پوشــش ریســک
و ایجــاد ضمانــت بــا نهادهایــی مثــل
بانکهــا همــکاری میکننــد تــا ریســک
زیــان پوشــش داده شــود کــه طبیعتــا
ایــن موضــوع باعــث افزایــش اســتقبال
شــهروندان پلتفرمهــای دارای ضمانــت
پوشــش ریســک میشــود؛ امــا نکتــه
اساســی ایــن اســت کــه ریســک هیــچگاه
از بیــن نمــیرود و بایــد در ســرمایهگذاری
بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه احتمــال
از بیــن رفتــن ســرمایه بــه صورتکلــی
وجــود دارد و بایــد تمــام فعــاالن ،دولــت و
پلتفرمهــا موضــوع ریســک ســرمایهگذاری
را همــواره اعــام کننــد تــا مــدل صحیــح
تامیــن مالــی در کشــور اجــرا شــود و
پولهــای خــرد شــهروندان کــه راکــد بــه
شــمار مــیرود ،بــه ســمت تولیــد ،تکمیــل
طرحهــا و ایدههــای مولــد بــا همراهــی
ارائهکننــدگان تامیــن مالــی جمعــی حرکــت
کنــد.
تبلیــغ تامیــن مالــی جمعــی نبایــد توســط
دولــت انجــام شــود چــرا کــه اساســا اگــر
دولــت نســبت بــه تبلیــغ و معرفــی تامیــن
مالــی جمعــی بــه عنــوان فرصتــی ارزشــمند
و نویــن بــرای ســرمایهگذاری بــا پولهــای
خــرد اقــدام کنــد ،ایــن ذهنیــت ایجــاد
میشــود کــه دولــت در حــال حمایــت از
ایــن زیرســاخت اســت و اگــر مشــکلی ایجاد
شــود یــا هرگونــه اتفاقــی رخ دهــد ،دولــت
از منابــع خــود یــا منابــع عمومــی نســبت
بــه بازپرداخــت ســرمایههای زیاندیــده و
پوشــش ریســک اقــدام میکنــد و همیــن
موضــوع کــه در بــازار ســرمایه نیــز رخ داد،
باعــث شــده اســت ،بــه ایــن نتیجــه برســیم
کــه فعــاالن تامیــن مالــی جمعــی خودشــان
نســبت بــه تبلیــغ و معرفــی ایــن اکوسیســتم
اقــدام کننــد بســیار دســتاوردهای بهتــری
خواهــد داشــت.
در تامیــن مالــی جمعــی الزامــی مبنــی بــر
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تامیــن مالــی جمعــی نبایــد
بــا ابــزار بــدون ریســک
اشــتباه
ســرمایهگذاری
گرفته شــود؛ دولــت ،کارگروه
و پلتفر مهــا دغدغــه دارنــد و
صرفــا بایــد پولهــای خــرد
شــهروندان در تامیــن مالــی
جمعــی وارد شــود

بیمــه طرحهــا و پوشــش زیــان و ریس ـکها
وجــود نــدارد؛ البتــه ممکــن اســت دولــت در
طرحهــای اولیــه بــرای اجرایــی شــدن طــرح
و آغــاز ایــن مســیر از طریــق صندوقهــای
ضمــات نســبت بــه پوشــش ریســک و ایجاد
اشــتیاق بــرای ســرمایهگذاران اقــدام کنــد؛
امــا بــه هــر صــورت ایــن ضمانــت صرفــا
بــرای فرهنــگ ســازی در طرحهــای اولیــه
اســت و بــه صــورت ادامـهدار نخواهــد بــود.
یکــی از نــکات مهمــی کــه بایــد بــه آن
توجــه داشــت بحــث پلتفــرم تامیــن مالــی
جمعــی اســت؛ پلتفرمهــا یــک واســط
هســتند بــرای انجــام تامیــن مالــی جمعــی
کــه پــول شــهروندان را بــه طــرح و ایدههــا
میرســانند ،پلتفــرم کمتــر احتمــال دارد
تــا بــا مشــکل مواجــه شــود؛ امــا اینهــا
طرحهــا و پروژههایــی هســتند کــه در
پتلفرمهــا منتشــر و عرضــه میشــوند
کــه بــه احتمــال زیــاد بــا مشــکل مواجــه
خواهنــد شــد؛ در ایــن راســتا نیــز ،درصــدی
از وثایــق از طرحهــا دریافــت میشــود یــا
تمــام پــول بــه صــورت یکجــا پرداخــت
نمیشــود و بــه صــورت مرحلــهای مبالــغ
واریــز خواهــد شــد؛ در حقیقــت ،ایــن مســئله
بــه روابــط میــان پلتفــرم بــا صاحبــان
طرحهــا بــاز میگــردد.
میــزان ســوددهی ،ریســک و زیــان بــه
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دولــت نبایــد در زمینــه
معرفــی و تبلیــغ تامیــن
مالــی جمعــی وارد شــود؛
ممکــن اســت ذهنیــت
پوشــش ریســک تامیــن
مالــی جمعــی توســط
دولــت ایجــاد شــود
هیچعنــوان مشــخص و تضمیــن شــده
نیســت و ایــن موضــوع را کارگــروه و
فرابــورس تضمیــن نمیکننــد؛ بلکــه ایــن
مجموعــه هــا اطالعــات طرحهــا را رصــد
و بــر همیــن اســاس نظــارت در ایــن بخــش
را بــه عنــوان وظیفــه بــر دوش دارنــد تــا
مشــکلی ایجــاد نشــود .از پارامترهایــی کــه
بررســی میشــود بحــث واقعــی بــودن
شــرکت و برخــوردار بــودن اشــخاص
تاســیس کننــده شــرکت از ویژگیهــای
حداقلــی کارگــروه و پولهــا قــرار نیســت
صــرف مســئلهای خــارج از طــرح شــود.
در زمینــه نظــارت ،الیههــای مختلــف
نظارتــی وجــود دارد و از یــک حــد مالــی
باالتــر حسابرســی و ناظــر فنــی مالــی
وجــود دارد تــا ریســکها کمتــر و کمتــر
شــود؛ امــا همچنــان ریســک وجــود دارد و
ممکــن اســت حتــی در صورتــی کــه طــرح
در مســیر درســت رو بــه جلــو در حــال
حرکــت بــود ،بــه دالیــل مختلــف ماننــد
مســئله نوســانات ارزی ،واردات ،صــادرات
یــا محصــول جایگزیــن شکســت بخــورد یــا
بــه نتیجــه مــورد نظــر نرســد.
همانطــور کــه فرمودیــد ،چهــار
پلتفــرم مجــوز تامیــن مالــی
جمعــی را دریافــت کردهانــد و
در حــال انجــام اقدامــات الزم
بــرای اجــرای تامیــن مالــی
چندیــن پــروژه هســتند؛ امــا
تکلیــف هشــت کسـبوکاری کــه
موافقتنامــه اصولــی دریافــت
کردهانــد ،چیســت و چــه زمانــی
ایــن موافقتنامههــا بــه مجــوز
تبدیــل میشــوند؟
معیارهــای تاثیرگــذار در ارائــه موافقــت
نامــه اصولــی مــواردی از جملــه ارائــه
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ایــده و کســبوکار ،تیــم ،تجربــه قبلــی،
ســهامداران و اعضــای هیئــت مدیــره و
پیشــرفتی کــه داشــتهاند ،اســت؛ بعــد
از دریافــت موافقتنامــه اصولــی بایــد
شــروطی را در کســب و کار خــود اعمــال
کننــد تــا موافقتنامــه اصولــی بــه مجــوز
فعالیــت تبدیــل شــود.
تیمهــای اول کــه توانســتند مجــوز بگیرنــد
بایــد تســتهای امنیتــی ،طرحهــای
قــراردادی و حقوقــی ،اتصــال ســامانههای
فرابــورس و کــد ســهامداری را انجــام
میدادنــد کــه شــرایط در ایــن بخشهــا
تســهیل شــده و کســب و کارهایــی کــه
شــروط الزم را انجــام دهنــد میتواننــد
بعــد از یــک هفتــه موافقــت نامــه اصولــی
را بــه مجــوز فعالیــت تغییــر دهنــد و مجــوز
تامیــن مالــی جمعــی دریافــت کننــد؛ امــا
ممکــن اســت کــه موافقتنامــه اصولــی
داشــته باشــند بــا توجــه بــه اینکــه ایــن
شــروط را هیــچ وقــت نتواننــد انجــام دهنــد،
مجــوز را نمیگیرنــد.
فکــر میکنیــد ســال آینــده چنــد
پــروژه در حــال اجــرا در حــوزه
تامیــن مالــی جمعــی خواهیــم
داشــت و چــه تعــداد مجــوز بــرای
پلتفرمهــای تامیــن مالــی صــادر
خواهــد شــد؟
تــا انتهــای ســال جــاری تعــداد مجوزهــای
تامیــن مالــی جمعــی دو رقمــی خواهــد شــد.
اعتقــاد دارم ،بیشــتر تمرکــز مــا بایــد بــر روی
موضــوع اجــرای پــروژه توســط پلتفرمهایــی
باشــد کــه مجــوز تامیــن مالــی جمعــی را
دریافتکردهانــد ،از ســویی دیگــر نیــز
پلتفرمهایــی کــه موافــت نامــه اصولــی بــرای
تامیــن مالــی جمعــی دارنــد بایــد بــه مجــوز
فعالیــت برســند؛ در تــاش هســتیم تــا ظــرف
چنــد مــاه آینــده و انتهــای ســال جــاری ،تعداد
مجوزهــای فعالیــت حداقــل دو رقمــی شــود؛
امــا اینکــه چنــد طــرح در ایــن پلتفرمهــا اجــرا
بشــود و بــه چــه میــزان تامیــن مالــی در آنها
صــورت بگیــرد ،بســتگی بــه جذابیــت طرحها
و فراگیــری آنهــا در میــان مــردم دارد و بــا
توجــه بــه اینکــه ایــن بخشهــا ناشــناخته بــه
شــمار مـیرود ،الزم اســت ،زمــان بدهیــم تــا
اقدامــات الزم در ماههــای اولیــه انجــام شــود
و ســپس بــرآورد انجــام کنیــم.
جلسـهای را بــا شــرکتهای دانــش بنیــان بــا
همراهــی فرابــورس داشــتیم و از  4شــرکتی
کــه مجــوز تامیــن مالــی جمعــی را دریافــت
کــرده بودنــد دعــوت کردیــم تــا اطالعــات
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خــود را معرفــی و بــه اشــتراک بگذارنــد تــا
شــرکتهای دانــش بنیــان بتواننــد بــرای
تامیــن مالــی جمعــی از ایــن زیرســاختها
اســتفاده کننــد؛ یکــی از طرحهایــی کــه قــرار
اســت در یکــی از ایــن پلتفرمهــا ارائــه شــود،
از همــان کســب و کارهــای دانش بنیان باشــد
کــه خبــر خوبی اســت و قطعــا معاونــت علمی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری از تمــام تــوان
خــود بــرای معرفــی و توســعه زیرســاخت
تامیــن مالــی جمعــی اســتفاده میکنــد.
تاکیــد دارم کــه منابــع دولــت در برابــر
منابــع مــردم بســیار محــدود اســت و بــا
توجــه بــه محدودیتهــای بودجــهای بایــد
بــا ابــزار ســازی نســبت بــه تامیــن مالــی
کســبوکارها اقــدام کــرد کــه دولــت بایــد
در ایــن زمینــه ســرمایهگذاری کنــد تــا
اینکــه دولــت حمایــت کنــد و بــازار دولتــی
عنــوان شــود؛ بــر همیــن اســاس دولــت نبایــد
پشــت تامیــن مالــی جمعــی قــرار بگیــرد و در
زمینــه ابــزار ســازی یکــی از روشهــا بحــث
تامیــن مالــی جمعــی بــوده و در کنــار آن
ســرمایهگذاری خطرپذیــر و عرضــه ســهام
و تامیــن مالــی شــرکتهای بــزرگ دانــش
بنیــان و اینترنتــی در بــازار ســرمایه اســت کــه
چنــد مــاه پیــش فرصــت بســیار خوبــی بــود و
در حــال حاضــر نیــز فرصــت بــازار ســرمایه
مناســب اســت.
ققنــوس در زمینــه تامیــن مالــی
چــه کمکــی میتوانــد بکنــد و
آینــده بالکچیــن در تامیــن مالــی
را چگونــه میبینیــد؟
ققنــوس بــه عنــوان زیرســاختی نوآورانــه بــا
حمایــت بانکهــای همــراه و ســهامدار خــود
میتوانــد ریســک طرحهــای تامیــن مالــی
جمعــی را پوشــش دهــد کــه باعــث میشــود
تــا فضــای تامیــن مالــی جمعــی توســعه پیــدا
کنــد و مــردم نیــز حمایــت کننــد؛ چــرا کــه
بســتر مناســبی بــرای ســرمایهگذاری خواهــد
بــود.
در جهــان فنــاوری نویــن بالکچیــن
میتوانــد نقــش بزرگــی در تامیــن مالــی
جمعــی پیــدا کنــد و اعتقــاد دارم بایــد از
ظرفیتهــای ایــن فنــاوری در کشــورمان
اســتفاده شــود؛ در ایــن راســتا ،ققنــوس
نیــز بــه عنــوان مجموعــه پیشــتاز در
کشــورمان در حــوزه بالکچیــن و دفت ـرکل
توزیعشــده ظرفیــت مناســبی اســت تــا
ی جمعــی را توســعه دهــد؛ البتــه
تامیــن مال ـ 
ققنــوس بایــد خــود را بــا سیاســتهای
قانونگــذار منطبــق کنــد.

اولنی گردهامیی
هاکتون ققنوس
برگزار شد

ویدا رزبانی

کارشناس آکادمی
ققنوس

روز چهارشــنبه  ۷آبــان  ۹۹اولیــن
گردهمایــی آنالیــن هکاتــون بــا
همــکاری پــل وینــو و آکادمــی
ققنــوس برگــزار شــد.
در ایــن گردهمایــی آنالیــن ،هکاتــون
بســتری را فراهــم کــرد تــا افــرادی
کــه عالقهمنــد بــه توســعه محصــول
مبتنــی بــر فنــاوری بالکچیــن
هســتند ،ایدههــای خــود را مطــرح
کننــد تــا بعــد از داوری بــه ســه تیــم
برتــر  ۶۰هــزار توکــن پیمــان (معــادل
 ۶۰گــرم طــای  ۲۴عیــار) بــه عنــوان
جایــزه هکاتــون تعلــق بگیــرد و ســایر
تیمهــای منتخــب در بخــش برنامــه
توســعه ققنــوس محصــول خــود را
بهرهبــرداری نماینــد.
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فراخــوان آغــاز ایــن رویــداد از ابتــدای مهرمــاه ســال جــاری انجــام
شــد و عالقهمنــدان فرصــت داشــتند از اول مهرمــاه تــا ششــم
آبــان مــاه ثبتنــام اولیــه خــود را انجــام دهنــد.
هفتــم آبانمــاه رو ِز اولیــن گردهمایــی رویــداد هکاتــون ققنــوس
میــان مخاطبــان و شــرکت کننــدگان بــا منتورهــا بــود .در ابتــدای
ایــن رویــداد کــه در مرکــز نــوآوری بانــک ملــت برگــزار شــد،
ولــی اهلل فاطمــی ،مدیرعامــل شــرکت ققنــوس و محمدجــواد
صمــدیراد ،قائــم مقــام مدیرعامــل شــرکت ققنــوس در خصــوص
اهمیــت هکاتــون ققنــوس و مســیر ایــن رویــداد از ابتــدا تــا مرحلــه
اجــرا و آنچــه پشــت ســر گذاشــته شــده اســت ،صحبــت کردنــد.
مســابقه؛ هیجان ،مشورت و نتیجه بهتر
ســید ول ـیاهلل فاطمــی ،مدیرعامــل شــرکت ققنــوس بــا اشــاره بــه
اهمیــت برگــزاری هکاتــون ققنــوس گفــت« :بــه عقیــده بنــده،

ایشــان همچنیــن افزودنــد کــه « :نفــوذ فنــاوری بــاک چیــن
بهانــدازهای میتوانــد عمیــق باشــد کــه در حــد یــک انقــاب
قابلتصــور اســت .بــا ایــن فنــاوری میتوانیــم اتمــام دوره
حاکمیــت سیســتمهای متمرکــز و ســلطهگرا را شــاهد باشــیم.
بــا ایــن فنــاوری بــا شفافســازی و توزیــع مناســب اطالعــات،
ارزش افــزوده مــا پــردازش اطالعــات اســت و شــاهد دس ـتکاری
در اطالعــات و مخفــی کــردن آن نخواهیــم بــود .بنــده بهعنــوان
تولیدکننــده و برنامهنویــس یکــی از بهتریــن لذتهایــی کــه در
طــول زندگــی داشــتم بحــث “تولیــد” بــوده اســت .در فنــاوری
زنجیرهبلــوک ،عزیزانــی کــه زحمــت تولیــد را میکشــند آنقــدر
در آینــده از تولیــد خــود لــذت میبرنــد کــه مصــداق “تبــارک
اهلل احســن الخالقیــن” را میچشــند .بــا اعتمــاد عمومــی کــه
درنتیجــه الیههــای ایــن فنــاوری نهفتــه اســت و شــما بــه مــردم
منتقــل میکنیــد بهخودیخــود یــک لــذت جــدی را احســاس
میکنیــد .در ایــن رویــداد از حضــور منتورهــای مــا کــه تجــارب

درحقیقــت گروههایــی مرکــب از مربیــان کســبوکار و مربیــان
فنــی بــر روی تیمهــا خدمــت ارائــه میکننــد .بــا توجــه بــه ایــن
روحیــه و رویکــرد ،امــروز اولیــن گردهمایــی هکاتــون ققنــوس
را بیــن مخاطبــان موضوعــات و منتورهــا برگــزار کردیــم و امیــد
داریــم تشــکیل تیمهــا و تی ـمآپ انجــام شــود تــا بــه ایــده پختــه
و  MVPمنجــر شــود .تــا یــک مــاه نیــز ایــن حــوزه تعاملــی
میتوانــد ادامــه پیــدا کنــد و در آینــده بــه داوری و ارزیابــی
تیمهــا و اهــدای جوایــز منجــر شــود».
همچنیــن محمدجــواد صمــدی بــا اشــاره بــه هــدف اصلــی از
اجــرای رویــداد هکاتــون ققنــوس گفــت« :هکاتــون ققنــوس بــا
دو هــدف اصلــی توســعه اکوسیســتم و توســعه کاربردهــای مبتنــی
بــر دفتــرکل توزیعشــده برگــزار شــده اســت؛ در حقیقــت ،جــذب
مخاطبینــی کــه عالقهمنــد هســتند در حــوزه بالکچیــن فعالیــت
کننــد و نیــاز بــه حمایــت دارنــد هــدف اول رویــداد بــوده ،در واقــع
مــا ایــن نــگاه را داشــتیم تــا افــراد و فعالیــن ایــن حــوزه را جــذب
کنیــم کــه حتمــا منجــر بــه بزرگتــر شــدن اکوسیســتم ققنــوس
میشــود».
او ادامــه داد« :هــدف دوم ققنــوس از برگــزاری هکاتــون ،توســعه
کاربردهــا بــوده اســت؛ چــرا کــه اساســا بالکچیــن فیذاتــه
یــک محصــول مشــخص دارد کــه آنهــم اعتمــاد اســت؛ امــا ایــن
موضــوع میتوانــد کاربردهــای متفاوتــی داشــته باشــد؛ بــر ایــن
اســاس چالشهایــی را در هکاتــون مطــرح کردیــم .بــا همیــن
هــدف بــه دنبــال اجــرای کاربردهــای جدیــدی از اعتمــاد بــر بســتر
شــبکه بالکچیــن در قالــب محصــول یــا سرویســی بودیــم».
قائممقــام مدیرعامــل ققنــوس در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه
آیــا بازهــم شــاهد برگــزاری ایــن رویــداد خواهیــم بــود یــا خیــر،
گفــت« :مبنــای مــا ایــن اســت کــه هرســال هکاتــون ققنــوس را
برگــزار کنیــم .امســال اولیــن دوره هکاتــون را داشــتیم و ســال بعــد
ایــن رویــداد را قویتــر ،بــا موضوعــات متنوعتــر و بــا منتورهــا و
افــراد بیشــتر خواهیــم داشــت .ایــن حرکــت محــدود بــه امســال
نیســت و انشــااهلل ایــن رویــداد هرســال برگــزار خواهــد شــد».

ِ
هدف هکاتون ققنوس :توســعه اکوسیستم و
کاربردهای فناوری بالکچین

جوایز ارزنده تیمهای برتر

ســید ول ـیاهلل فاطمــی :یــک فــرد میتوانــد در یــک فرآینــد تجــاری ،مشــغول بــه کاری شــود و

بــه نتیجــه خوبــی هــم برســد؛ امــا در فضــای رقابتــی مســابقه ،شــرکتکنندهها بــا توجــه بــه
ســاعتهای طوالنــی کــه بــا یکدیگــر در تــاش هســتند ،بــا حــس خوبــی کــه دارنــد میتواننــد

بــه نتیجــه بهتــری برســند

یــک فــرد میتوانــد در یــک فرآینــد تجــاری ،مشــغول بــه کاری
شــود و بــه نتیجــه خوبــی هــم برســد؛ امــا در فضــای رقابتــی
مســابقه ،شــرکتکنندهها بــا توجــه بــه ســاعتهای طوالنــی
کــه بــا یکدیگــر در تــاش هســتند ،بــا حــس خوبــی کــه دارنــد
میتواننــد بــه نتیجــه بهتــری برســند .از ســویی دیگــر ،بــه منظــور
کاربردهــای متمایزکننــده فناوریهــای نوظهــور الزم اســت تــا
همفکــری ایجــاد شــود تــا فــرد از فکــر ســنتی خــود خــارج شــود
و در یــک فضــای هیجانــی بزرگتــر و مشــورتی بتوانــد ایــده
خلــق کنــد».
او افــزود« :بــه همیــن خاطــر همــواره ســعی کــردهام تــا بــا ایــن
برنامههــا و رویدادهــا حمایتهــای الزم را انجــام دهــم و احســاس
میکنــم جوانهــا هــم بایــد برایشــان فرصــت مناســبی ایجــاد شــود
و انتظــار دارم همکارانــم در مجموعــه ققنــوس ایــن فضــا را ایجــاد
کننــد و بتواننــد دانــش و تجربــه خــود در ایــن زمینــه را بــه جوانــان
انتقــال بدهنــد و در ســایه ایــن همــکاری و همفکــری جهشهــای
ذهنــی خوبــی رخ دهــد و شــاهد خلــق ایدههــا و محصــوالت جدیــد
بــرای آینــده باشــیم».
مدیرعامــل شــرکت ققنــوس دربــاره رونــد اجــرای رویــداد هکاتــون
ققنــوس اظهــار داشــت« :دوره ثبتنــام انجامشــده و موضوعهــای
کلــی را شــرکت ققنــوس بــر اســاس نظرســنجی داخلــی
هیئتمدیــره و کارشناســی زمینههــای فعالیــت و ایدهپــردازی
مطــرح کــرده اســت ،عالقهمنــدان حــوزه بالکچیــن ایدههایشــان
را ارســال کردنــد و کســانی کــه انتخــابشــدهاند ،طــی ایــن دو
هفتــه در کنــار مربیــان کارهایشــان را انجــام میدهنــد و شــروع بــه
تدویــن و طراحــی مدلهــای کســبوکاری خــود و برنامهنویســی و
طراحــی میکننــد .پــس از اتمــام ایــن دو هفتــه وارد فــاز ارزیابــی و
پــساز آن نتایــج نهایــی اعــام خواهنــد شــد».
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اندکــی را قبــل از شــما دارنــد اســتفاده کنیــد .از کوچکتریــن
مســئلهای کــه در کنــار خودتــان هســتند ایــده بگیریــد و همــان
را اجرایــی کنیــد .بالکچیــن بســتر حاضــر و ناظــر بــر همــه
عملکردهــای ماســت .وقتــی مــا احســاس کنیــم همــه میتواننــد
عملکــرد مــا را ببیننــد ،خــب قطعــ ًا تصمیمگیــری مــا ســادهتر
میشــود .بســیار خوشــحالم در کنــار شــما هســتم و امیــدوارم کــه
مــن هــم ســهمی در موفقیــت شــما داشــته باشــم».

قائممقــام مدیرعامــل ققنــوس ،مســیری کــه از ابتــدا بــرای
شــکلگیری هکاتــون طــی شــده اســت را توضیــح داد و گفــت:
«در بحــث هکاتــون ققنــوس مــا تیــم اتــاق فکــر داریــم کــه
در ایــن تیــم اولیــن اتفاقــی کــه افتــاد ایــن اســت کــه مســیر
برگــزاری رویــداد هکاتــون را طراحــی کردیــم و بــر اســاس آن
مســیر نقطــه اول مــا شناســایی چالشهــا و موضوعهایــی بــود
کــه بتوانیــم بــر اســاس آنهــا کاربردهــای جدیــد را خلــق کنیــم.
نزدیــک بــه  ۳۰عنــوان چالــش شناســایی شــد کــه طبــق عناویــن
و موضوعــات معرفیشــده ،بــه دنبــال منتورهــا و مربیانــی بودیــم
کــه بتواننــد در ایــن خصــوص بــه عالقهمنــدان ،تیمهــا و توســعه
محصــول کمــک کننــد .پــس از آن نزدیــک بــه  ۱۶منتــور بــر
اســاس عناویــن انتخــاب کردیــم و بــا اولویــت آن  ۱۶عنــوان
شــروع بــه اطالعرســانی و اجــرای رویــداد کردیــم».
او در ادامــه عنــوان کــرد« :در کنــار منتورهایــی کــه در حــوزه
کســبوکار داریــم ،همــکاران شــرکت ققنــوس نیــز بهعنــوان
منتورهــای فنــی بــه شــرکتکنندهها کمــک خواهنــد کــرد و
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در ادامــه آقــای حجــت عباســی بــه عنــوان مدیــر آکادمــی ققنــوس
بــه شــرکت کننــدگان خــوش آمــد گفتنــد و ســخنرانی کوتاهــی
داشــتند .ایشــان خاطرنشــان کردنــد کــه ایــن مســابقه صرفــا
معرفــی بالکچیــن نیســت و تمــام ایدههایــی کــه درنهایــت
انتخــاب میشــوند اجرایــی شــده و شــرکت ققنــوس ایــن بســتر
را بــرای آنهــا فراهــم میکنــد کــه ایــده خــود را عملــی کننــد.
بــه نفــر اول ایــن مســابقه  ۳۰٬۰۰۰توکــن پیمــان ،بــه نفــر دوم
 ۲۰٬۰۰۰و بــه نفــر ســوم  ۱۰٬۰۰۰توکــن پیمــان تعلــق خواهــد
گرفــت.
اتاقهای گفتگو برای شفافسازی هرچه بیشتر
چالشها
در ادامــه ایــن گردهمایــی در هــر یــک از اتاقهــای گفتوگــو
منتورهــا بــه شفافســازی بیشــتر چالشهــا پرداختنــد و بــه
ســواالت عالقــه منــدان در خصــوص توســعه محصوالتشــان پاســخ
دادنــد .ایــن چالشهــا در  15اتــاق گفتگــوی آنالیــن برگــزار شــد

و مربیــان آنهــا عبــارت بودنــد از:
اتــاق گفتگــوی شــماره  :1بیمــه همتــا بــه همتــا مبتنــی بــر
دفتــرکل توزیعشــده بــا حضــور حمیدرضــا پــروازی؛ مدیــر توســعه
کســب و کار دیجیتــال بیمــه رازی
اتــاق گفتگــوی شــماره  :2توســعه کیــف توکــن ققنــوس مبتنــی
بــر دفتــر کل توزیعشــده بــا حضــور حمیــد شهســواری؛ عضــو تیــم
توســعه دهنــدگان کیــف توکــن ققنــوس
اتــاق گفتگــوی شــماره  :3حســابداری مبتنــی بــر دفتــر کل
توزیعشــده بــا حضــور ناهیــد مهــدیزاده؛ عضــو هیئــت علمــی
دانشــگاه آزاد واحــد یــادگار امــام
اتــاق گفتگــوی شــماره  :4توســعه مدلهــای یادگیــری هوشــمند
مبتنــی بــر دفتــر کل توزیعشــده بــا حضــور رضــا نورمحمــدی؛
محقــق حــوزه بالکچیــن
اتــاق گفتگــوی شــماره  :5تامیــن مالــی جمعــی مبتنــی بــر دفتــر
کل توزیعشــده بــا حضــور جعفــر محمــدی؛ بنیانگــذار اســتارتآپ
دونگــی
اتــاق گفتگــوی شــماره  :6زنجیرهتامیــن مبتنــی بــر دفتــر کل
توزیعشــده بــا حضــور بنیامیــن عباســی؛ معــاون فنــی شــرکت
ســیتکس
اتــاق گفتگــوی شــماره  :7گواهــی دیجیتــال( )PKIمبتنــی بــر دفتــر
کل توزیــع شــده بــا حضــور محمدجــواد صمــدی ،قائــم مقــام مدیــر
عامــل شــرکت ققنــوس
اتــاق گفتگــوی شــماره  :8وام دهــی فــرد بــه فــرد مبتنــی بــر دفتــر
کل توزیــع شــده بــا حضــور بنیامیــن عباســی؛ معــاون فنــی شــرکت
ســیتکس
اتــاق گفتگــوی شــماره  :9ثبــت دارایــی فکــری مبتنــی بــر دفتــر
کل توزیــع شــده بــا حضــور بهــزاد پورنــوری؛ برنامــه نویــس
بالکچیــن از شــرکت اریاتــک
اتــاق گفتگــوی شــماره  :10کاربــرد دفتــر کل توزیــع شــده در
شــهرداریها بــا حضــور امیــد امیــن زاده؛ مشــاور ســازمان فنــاوری
اطالعــات شــهرداری تهــران
اتــاق گفتگــوی شــماره  :11پرونــده ســامت مبتنــی بــر دفتــر
کل توزیــع شــده بــا حضــور فاطمــه عبدالــه ،متخصــص حــوزه
انفورماتیــک
اتــاق گفتگــوی شــاره  :12اســناد تجــاری مبتنــی بــر دفتــر کل
توزیــع شــده بــا حضــور وحیــد صیامــی؛ کارشــناس صنعــت پرداخــت
اتــاق گفتگــوی شــماره  :13ســکوی بــورس امــاک مبتنــی بــر
دفتــر کل توزیــع شــده ،بــا حضــور حســن بــان؛ دکتــری مدیریــت
بانکــداری
اتــاق گفتگــوی شــماره  :14رأیگیــری و انتخابــات مبتنــی بــر
دفتــر کل توزیــع شــده ،بــا حضــور امیــد امیــن زاده؛ مشــاور
ســازمان فنــاوری اطالعــات شــهرداری تهــران
اتــاق گفتگــوی شــماره  :15ســایر محصــوالت نوآورانــه مبتنــی بــر
دفتــر کل توزیــع شــده ،بــا حضــور ســهیل نیکــزاد؛ عضوهیئــت
مدیــره انجمــن فنــاوران زنجیرهبلــوک
در نتیجــه ایــن گردهمایــی آنالیــن کــه در طــول  10ســاعت
برگــزار شــد ،بالــغ بــر  200شــرکتکننده و 30تیــم در اتاقهــای
گفتوگــوی آنالیــن حضــور داشــتند.
در نتیجــه اســتقبال تحســین برانگیــز تیــم هــا در هــر یــک از
چالــش هــا زمــان ارســال طــرح هــا و روز داوری تــا  15آذرمــاه
تمدیــد شــد.
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گرینتک؛ حامی استارتآپهای
فناوریهای نوین

مهدی فوقی
عضو تحریریه

گریــن تــک یــک شــتابدهنده خوشــنام و زیرمجموعــه گریــن وب اســت
کــه در زمینــه حمایــت از اســتارتآپهای فعــال در زمینــه فناور یهــای
نویــن ماننــد بالکچیــن و اینترنــت اشــیا فعالیــت دارد .ایــن مجموعــه
از رویــداد هکاتــون ققنــوس نیــز حمایــت کــرده اســت .بــه ایــن بهانــه
گفتوگویــی بــا مدیــر ایــن شــتابدهنده انجــام دادیــم کــه شــرح آن را
در ایــن نوشــتار میخوانیــد.

شــتابدهنده گریــن تــک در
چــه حــوزهای فعالیــت میکنــد و
حمایــت از کــدام اســتارتآپها را
را در دســتور کار قــرار داده اســت؟
شــتابدهنده گریــن تــک بــه عنــوان یــک
شــتابدهنده تخصصــی زیرمجموعــه هلدینگ
گریــن وب اســت و در زمینــه ســرمایهگذاری و
تامیــن مالــی اســتارت آپهــای حوزههایــی
مثــل رایانــش ابــری ،بالکچیــن و اینترنــت
اشــیاء فعالیــت دارد .در مجموعــه گریــن تــک
از متــد ســاردینی اســتفاده میشــود؛ درواقــع
اعتقــاد داریــم کــه یک اســتارت آپ بــه تنهایی
نمیتوانــد موفقیتــی را کــه الزم هســت ،بــه
دســت بیــاورد؛ امــا در صورتــی کــه چنــد
اســتارت آپ در کنــار همدیگــر قــرار بگیرنــد،
ممکــن اســت کار بزرگــی صــورت بگیــرد و
موفقیــت بزرگــی کســب شــود .ایــن مــدل در
ماهیهــای ســاردینی نیــز بــه همیــن شــکل
اســت؛ زمانــی کــه بــه صــورت جمعــی حرکت
میکننــد ،تلفــات کمتــر اســت .در ایــن زمینــه
ابتــدا زیرســاخت توســعه پیــدا میکنــد و
ســپس خدمــات بــر روی زیرســاخت قــرار
میگیــرد و در الیههــای بعــدی خدمــات
مالــی و مارکتینــگ انجــام میشــود.
گریــن تــک از اســتارت آپهــا در
چــه مرحلــهای حمایــت میکنــد؟
در مــدل کاری گریــن تــک ســعی میشــود از
تمــام اســتارت آپهایــی کــه ایدههــای خــوب
و دارای مــدل مناســب دارنــد حمایــت شــود و
بــر همیــن اســاس بخشــی از کسـبوکارهای
نوپــا کــه وارد گریــن تــک میشــوند ،صرفــا
در حــد ایــده هســتند کــه ممکــن اســت مــا
از آنهــا حمایــت مالــی و ســرمایهگذاری
نیــز نداشــته باشــیم و بــرای آنهــا خدمــات
باتخفیــف یــا رایــگان در نظــر بگیریــم کــه کار
خــود را توســعه بدهنــد تــا ســپس از خدمــات
شــتابدهی اســتفاده کننــد.
بخــش بعــدی کار گریــن تــک در
شــتابدهنده ،کســب و کارهــای نوپایــی
هســتند کــه در مــدل بــذری قــرار دارنــد و بــه
یــک  MVPنیــاز دارنــد تــا کار خــود را شــروع
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کننــد .در ایــن زمینــه مــا از مــدل شــتابدهی
مقایسپذیــر اســتفاده میکنیــم کــه در حــال
حاضــر ســه یا چهــار تیــم هســتند .دو الی ســه
تیــم از خروجــی گریــن تــک هســتند کــه وارد
بخــش ســرمایه گــذاری شــدهاند و هلدینــگ
گریــن وب نســبت بــه ســرمایهگذاری و ارائــه
امکانــات توســعه آنهــا اقــدام کــرده اســت.
بایــد تاکیــد کنــم کــه گریــن تــک بــه دنبــال
ســرمایهگذاری بــر روی اســتارتآپهایی
اســت کــه یــک مقــدار حداقلــی از رونــد
توسعهشــان را طــی کردهانــد.

انتظــار داریــم از خروجیهــای
رویــداد هکاتــون ققنــوس یــا
ســایر رویدادهــا بــه عنــوان
شــتابدهنده اســتفاده کنیــم و
بــا توجــه بــه اینکــه در ســال
جــاری پلتفــرم شــتابدهی
هوشــمند و آنالیــن را ایجــاد
کردیــم ،آمادگــی حمایــت
از ایدههــا و طر حهــای
برتــر مبتنــی بــر فنــاوری
بالکچیــن را داریــم
اســتارتآپهایی کــه توســط
گریــن تــک بــر روی آنهــا فرآینــد
ســرمایهگذاری انجــام شــده ،بــه
مرحلــه بازدهــی رســیدهاند؟
بلــه ،دقیقــا همانطــور کــه عــرض کــردم
بــر روی چهــار اســتارت آپــی کــه مــا االن
ســرمایهگذاری کردیــم ،هرچهــار اســتارتآپ
در مرحلــه چرخــه مالــی خوبــی قــرار دارنــد و
حتــی صــادرات دارنــد .یکــی از موضوعاتــی که
وجــود دارد ایــن اســت کــه در شــتابدهنده
گریــن تــک یکــی از خدماتــی کــه بــه تیمهــا
ارائــه مــی دهیــم خدمــات صادراتــی بــوده
و بــه نظرمــان مــی آیــد کــه آن اســتارت
آپهایــی کــه مخصوصــا پتانســیل صادراتــی
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دارنــد در ایــن ســطح خیلــی میتواننــد بــرای
مــا جــذاب باشــند؛ در حقیقــت ،مــا داریــم بــه
آنهــا کمــک میکنیــم کــه حتــی بیاینــد
و صــادرات خدمــات انجــام دهنــد و در حــال
حاضــر صــادرات خدمــات دارنــد.
زیرســاخت ققنــوس چــه کمکــی
میتوانــد بــه توســعه پلتفرمهــای
بالکچینــی کنــد؟
ققنــوس در حــوزه فنــاوری زنجیرهبلــوک
شــناخته شــده و از دانــش و ظرفیتهــای
توســعهای بســیار خوبــی برخــودار اســت کــه
باعــث میشــود جذابیــت همــکاری میــان
گریــن تــک بــا ققنــوس بســیار زیــاد باشــد.
گریــن تــک بــه واســطه شــرایط بنیادینــی
کــه دارد و برخــوداری از ظرفیــت ایــران ســرور
و حمایــت مجموعــه گریــن وب میتوانــد
بــا تجربــه شــتابدهی مناســب ،در زمینــه
ســرمایهگذاری اقدامــات متعــدد و مناســبی را
انجــام دهــد .در همیــن راســتا نیــز در گریــن
تــک عالقهمنــد هســتیم از ظرفیــت دانــش
فنــی موجــود در ققنــوس و ظرفیتهــای
مالــی آن اســتفاده کنیــم تــا اســتارتآپهای
بالکچینــی گریــن تــک بتواننــد رشــد و
توســعه پیــدا کننــد .از ســویی دیگــر انتظــار
داریــم از خروجیهــای رویــداد هکاتــون ققنوس
یــا ســایر رویدادهــا بــه عنــوان شــتابدهنده
اســتفاده کنیــم و بــا توجــه بــه اینکــه در
ســال جــاری پلتفــرم شــتابدهی هوشــمند و
آنالیــن را ایجــاد کردیــم ،آمادگــی حمایــت از
ایدههــا و طرحهــای برتــر مبتنــی بــر فنــاوری
بالکچیــن را داریــم.
اعتقــاد دارم ظرفیتهــای مناســبی از ســمت
ققنــوس وجــود دارد و ظرفیتهــای دیگــری
نیــز از طــرف گریــن تــک هســت کــه مــا
ت و زیرســاختها را بــا
میتوانیــم ایــن ظرفی ـ 
یکدیگــر ادغــام کنیــم تــا بــه نقطــه خوبــی
برســیم؛ در واقــع دانــش فنــی از ســمت ققنوس
بوکاری و توســعهای از ســوی
و دانــش کســ 
گریــن تــک میتوانــد بهتریــن ظرفیــت بــرای
بوکارها و ایدههــای مبتنــی بــر
پذیــرش کس ـ 
بالکچیــن در ایــران باشــد.
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نشریه ققنوس از چالشهای این پروژه میگوید

جامعه رمزارز
ایران؛
اصال وجود ندارد
مجتبی انصافی
عضو تحریریه

«ایــران رســکیوبیت» اولیــن پــروژه تامیــن
مالــی جمعــی بــا اســتفاده از رمــزارز و بــا اهــداف
خیرخواهانــه در ایــران اســت .در نهایــت تصمیــم
گرفتــه شــد کــه از مبالــغ جمعآور یشــده
بــرای ســاخت یــک خانــه بهداشــت در مناطــق
ســیلزده اســتفاده شــود .بــا وجــود اینکــه مبلــغ
تامینشــده خیلــی چشــمگیر نبــود ،ایــن پــروژه
توانســت نقطــه آغــازی بــرای پروژههــای مشــابه
در ایــران باشــد .بــه دلیــل اهمیــت ایــن موضــوع
و اولیــن بــودن ایــن پــروژه تصمیــم گرفتیــم،
بــا حامــد صالحــی ،بنیانگــذار ایــن پــروژه،
گفتوگویــی انجــام دهیــم کــه در ادامــه مطلــب
میخو ا نیــد .

شــما بــه عنــوان موســس و
ایدهپــرداز ایــن پــروژه آیــا ایــران
رســکیوبیت را یــک پــروژه در حوزه
تامیــن مالــی جمعــی میدانیــد؟
بلــه ،ایــران رســکیوبیت یــک پــروژه
تامیــن مالــی اســت؛ امــا تحــت عنــوان
یــک کمپیــن معرفــی و اجــرا شــد .ایــن
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مســئله هــم بــه واســطه شــرایط موجــود
در آن زمــان بــه وجــود آمــد؛ یعنــی مــا
بــه خاطــر محدودیتهــا و فو قالعــاده
بــودن شــرایط آن را بــه صــورت کمپیــن
اجــرا کردیــم؛ امــا در نهایــت ایــران
ریســکیوبیت یــک پــروژه تامیــن مالــی
جمعــی محســو ب میشــو د .

45

ایده اجرای آن از کجا آمد؟
همــه فروردیــن  98را بــه خاطــر داریــم.
آن ســال بخــش زیــادی از کشــور درگیــر
ســیل شــد .مــن پیــش از آن در «جامعــه
رمــزارز» بــه واســطه فعالیتهایــی کــه
داشــتم آد مهــای ایــن حــوزه را دور هــم
جمــع کــرده بــودم .مهمتریــن اتفاقــی هــم
کــه از آن دو رهمیهــا حاصــل شــده بــود،
پیشنویســی بــود کــه بــه بانــک مرکــزی
داده شــد .بــرای مباحــث قانونــی ماینینــگ
و رمــزارز کــه البتــه نتیجــه قابلتوجهــی
نداشــت و مــن هــم بعــد از آن تمایلــی بــه
فعالیــت جمعــی در اکوسیســتم نداشــتم.
فروردیــن  98و آن حــوادث کشــور را
نیازمنــد کمکهــای بینالمللــی کــرده
بــود و از طرفــی مشــئوالن رد هبــاال و
جمعیــت هــال احمــر رســما اعــام کردنــد
بــه دلیــل تحریــم هــا حتــی یــک دالر هــم
نمیتوانیــم دریافــت کنیــم .از ســوی
دیگــر چنــد نفــر از اعضــای اکوسیســتم
هــم ایــن پیشــنهاد را دادنــد کــه رمزارزهــا
در ایــن شــرایط میتواننــد بــه کمــک
بیاینــد .در ایــن شــرایط بــه ایــن فکــر
افتــادم کــه حــاال میتــوان کارایــی
بســیاری از شــعارهای رمــزارز مثــل
محــدود نبــودن بــه مرزهــای جغرافیایــی
و موانــع سیاســی را ثابــت کــرد .بنابرایــن
شــروع کــردم و برخــی برنامهریز یهــا
و هماهنگیهــا را انجــام دادم .چنیــن
پــروژهای بــرای اولیــن بــار بــود کــه اجــرا
مــی شــد و خــود مــن تــا آن زمــان هیــچ
تجربــهای درمــورد کمپیــن بینالمللــی
خیریــه حتــی بــرای ارز فیــات هــم نداشــتم
کــه بدانــم بایــد از کجــا شــروع کنــم.
شــروع کــردم و یکســری جلســات را
گذاشــتم و نتیجــه آ نهــا ایــن شــد کــه
هــدف کمپیــن جمــعآوری کمکهــای
مالــی بــرای ســاخت یــک خانــه بهداشــت
روســتایی از طریــق رمــزارز باشــد.
مگر شــما مســئولیتی در اکوسیستم
رمزارز داشــتید کــه تصمیــم گرفتید
چنیــن کمپینــی راه بیندازیــد؟ ایــن
ســوال بــه طــور مشــخص مربــوط
بــه جایــگاه قانونی شــما می شــود؛
چــرا مــردم بایــد بــه شــما پــول
میدادنــد؟
از نظــر مــن موضوعــی در ایــن انــدازه و حتــی
کوچکتــر از آن نیــاز بــه اجــازه کســی
نــدارد .در گذشــته مــردم میتوانســتند بــدون
محدودیــت و از راهــی کــه میتواننــد بــه
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یکدیگــر کمــک کننــد؛ امــا در حــال حاضــر
مســائل سیاســی باعــث شــده مســائل
انساندوســتانه تحــت تاثیــر قــرار بگیرنــد
و مــردم آســیب ببیننــد .ایــن از نظــر مــن
غیرقابلقبــول اســت .مــن بنابــر اقتضــای
موضوعیــت کــه کمکهــای بشردوســتانه
بــود بــه صــورت خودجــوش بــا مشــاهده یــک
مشــکل ســعی کــردم بــرای رفــع آن راهحلــی
ارائــه کنــم .مــن معتقــدم اگــر از پتانســیل
رمزارزهــا اســتفاده بکنیــم میتوانیــم خیلــی
بیشــتر از مقــداری کــه تصــور میشــود
کمکهــای انساندوســتانه جمــع کنیــم.

هــدف اصلــی در آن پــروژه
کمــک بــه ســیلزدهها بــود و
هدفهــای جانبــی نتایجــی
بــود کــه فکــر میکــردم اگــر
رخ بدهــد ،میتــوان نتایــج
خوبــی از آن گرفــت .مــن در
ایــن هدفهــای جانبــی
جــدا از اینکــه بــه نشــان
دادن پتانســیل رمــزارز بــه
نهادهــا و مــردم فکــر کــردم
بــه موضــوع ماینینــگ هــم
نــگاه داشــتم .بــه ایــن فکــر
کــردم کــه پتانســیل ماینرها
را هــم در مواقــع اضطــراری
بــه دولــت نشــان دهــم

خب موضوع بر سر کمک به
سیلزدگان بود .میتوانستید با
ریال این کمکها را جمع کنید و
قطعا پول بیشتری جمع میشد.
مــا هیــچ مســئلها ی ند ا شــتیم کــه
بــا ریــال ایــن کار را انجــام دهیــم،
خیریههــای زیــادی ایــن کار را بــا ریــال
انجــام میدادنــد .خــود دولــت هــم بــا
ریــال کمــک جمــع میکــرد؛ امــا مــا
نمیخواســتیم بــا ریــال انجــام دهیــم؛
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چــون بــه صــورت عــادی در حــال انجــام
بــود .مــردم هــم در ایــن قســمت ســنگ
تمــام گذاشــتند .در فجایــع طبیعــی دو
دســته کمــک وجــود دارد؛ خارجــی و
داخلــی .مــا کمکهــای خارجــی نداشــتیم
و بــا درک ایــن مشــکل تصمیــم بــه
طراحــی ایــن پــروژه گرفتیــم.
مــا همیشــه معتقد یــم و میگو ییــم
ر مز ا ر ز هــا قا بلیــت فر امنطقــها ی و
فرامــرزی دارنــد و در آن موقعیــت مــن بــه
ایــن فکــر کــردم کــه ایــن فاجعــه و نیــاز
بــه کمکهــا ی بینا لمللــی بهتر یــن
زمــان اســت تــا ایــن ادعــا را اثبــات کنیــم
و بــرای اثبــات ایــن مســئله بــه جامعــه
بینالمللــی و حاکمیــت خودمــان ایــن
پــروژه را اجرایــی کــردم.
فرضیــهای وجــود دارد کــه نیــت
اجــرای ایــن پــروژه تنهــا نشــان
دادن پتانســیل هــای رمــزارز
بــه حاکمیــت بــوده ،شــما آن را
تاییــد میکنیــد؟
فکــر مــی کنــم ایــن نظــر کمــی شــخصی
اســت!
بــرای آن دالیلــی وجــود دارد؛
مهمتر یــن د لیــل هــم کنــد
بــودن پــروژه بــود .ایــران
رســکیوبیت از آغــاز تــا پایــان
شــش تــا هفــت مــاه طــول
کشــید و افــکار عمومــی دیگــر
از تــب کمــک بــه ســیلزدگان
افتــاده بــود.
بــه نظــرم اینجــا چنــد مســئله متفــاوت
وجــود دارد .هــدف اولیــه مــن ایــن
نبــود کــه بخواهــم ایــن کار را انجــام
دهــم؛ بلکــه ایــن بــود کــه بــا اســتفاده
از پتانســیل رمزارزهــا بــرای اولیــن بــار
درکشــور بتوانــم بــه مــردم آســیبدیده
از یــک فاجعــه طبیعــی کمــک کنــم.
بدیهــی اســت کــه پــس از آغــاز و اعــام
آن برخــی اتفاقــات رخ دهــد کــه حــاال هــم
پروژ ههایــی بــه تقلیــد از آن کار بــه وجــود
آمــده و مثالــی بــرای ایــن شــکل کمپیــن
هــا شــده اســت .ایــران ریســیکوبیت یــک
دومینــو را شــروع کــرده اســت کــه ناگزیــر
از اتفاقــات زمــان خــودش بــوده .مــن برای
آنچــه اکنــون رخ مــی دهــد برنامهریــزی
نداشــتم؛ امــا در افــق ایــن پــروژه (در
صــورت موفقیــت) چنیــن آینــد های را
میدیــدم .هــدف اصلــی در آن پــروژه

کمــک بــه ســیلزد هها بــود و هدفهــای
جانبــی نتایجــی بــود کــه فکــر میکــردم
اگــر رخ بدهــد ،میتــوان فــان نتایــج را از
آن گرفــت .مــن در ایــن هدفهــای جانبــی
جــدا از ایــن کــه بــه نشــان دادن پتانســیل
رمــزارز بــه نهادهــا و مــردم فکــر کــردم بــه
موضــوع ماینینــگ هــم نــگاه داشــتم .بــه
ایــن فکــر کــردم کــه پتانســیل ماینرهــا را
هــم در مواقــع اضطــراری بــه دولــت نشــان
دهــم .هرچنــد ،فعــاالن ایــن حــوزه بــه
پــروژه روی خــوش نشــان ندادنــد.
قــرار بــود یــک درصــدی از
مایــن دســتگاها را روی ایــران
ریســکیو بیــت ســت کننــد؟
بلــه قــرار بــود چنیــن اتفاقــی بیفتــد و بــه
طــور واضــح هــم ایــن اتفــاق را اعــام
کننــد.
کسی این کار را کرد؟
بلــه ،یــک نفــر ،دو تــا ســه دســتگاه را
بــه ایــران ریســکیو بیــت متصــل کــرد.
نمونــه موفــق ایــن کار را هــم میتــوان
در همهگیــری ویــروس کرونــا دیــد.
ســازمان جهانــی بهداشــت بــه گیمرهــا
گفــت پتا نســیل جیپییو هــا ی خــو د
را در اختیــار مــا بگذاریــد تــا بتوانیــم
ژنــوم ویــروس کرونــا را کشــف و آنالیــز
کنیــم .خــود ایــن مثــال نمونــه جالبــی
از  crowdworkingهســت .مــن اهــداف
مختلفــی را بــرای ایــن کمپیــن در نظــر
داشــتم کــه یکســری از آنهــا بــه نتیجــه
رســید و یــک ســری هــم نــاکام ماندنــد.
هیــچ کــدام از ایــن اهــداف جانبــی
اولویــت نداشــتند و هــدف اصلــی کمــک
بــه ســیلزد هها بــود.
در مســیر پیاد هســازی ایــن
کمپیــن یــک ســری چالــش وجــود
داشــت کــه برخــی از آنهــا داخلــی
بــود ،برخــی خارجــی؛ کمــی در
مــوردایــنمســائلصحبــتکنیــم.
یکــی از نکاتــی کــه شــما بــه آن اشــاره
کردیــد طوالنــی شــدن پــروژه بــود
کــه دالیــل خــودش را داشــت .مــن
میخواســتم ایــن پــروژه در کمتــر از یــک
مــاه بــا همــکاری و همیــاری اکوسیســتم
(کــه آن زمــان فکــر میکــردم وجــود دارد)
بــه نتیجــه برســد .مــن مشــکالت را بــه
ســه بخــش تقســیم میکنــم :مشــکالت
جامعــه رمــز ارز و بال کچیــن ایــران،

مشــکالت مقررا تگــذاری و مشــکالت
پروپاگانــدای رســانهای خارجــی و داخلــی.
بــرای اینکــه مــا یــک جامعــه باشــیم
یکســری مقدماتــی نیــاز اســت .وقتــی
میگوییــم اکوسیســتم یــا زیســتبوم،
یعنــی در آن زایندگــی و گــردش وجــود
دارد؛ امــا مــا داخــل ایــران چنیــن چیــزی
نداریــم و چیــزی بــه نــام جامعــه رمــزارز
یــا بال کچیــن اصــا وجــود نــدارد.
متاســفانه عمــق بــازار مــا چــه از لحــاظ
نیــروی انســانی متخصــص و توانمنــد و
چــه حجــم گــردش مالــی آن بســیار کــم

بــر ا ی ا ینکــه مــا یــک
جامعــه باشــیم یکســری
مقدماتــی نیاز اســت .وقتی
میگوییــم اکوسیســتم یــا
زیســتبوم ،یعنــی در آن
زایندگــی و گــردش وجــود
دارد؛ امــا مــا در داخــل ایران
چنیــن چیــزی نداریــم و
چیــزی بــه نــام جامعــه
رمــزارز یــا بالکچیــن اصــا
وجــود نــدارد .متاســفانه
عمــق بــازار مــا چــه از لحــاظ
نیــروی انســانی متخصــص
و توانمنــد و چــه حجــم
گــردش مالــی آن بســیار کم
اســت
اســت .معمــوال افــراد بــا ســودای تریــد
یــا ماینینــگ وارد ایــن حــوزه میشــوند و
خــود را جــزو جامعــه تخصصــی مــی داننــد؛
امــا در واقــع بخــش غیرتاثیرگــذاری از
جامعــه رمــزارز و بال کچیــن ایــران
هســتند .بــرای پیشــرفت پروژ ههــای
اینچنینــی حمایــت جامعــه تخصصــی
بســیار مهــم اســت .مــا بــه دالیــل مختلفــی
کــه بایــد آسیبشناســی بشــود و آســیب
شناســی هــم شــده اســت ،در داخــل ایــران
همگرایــی درســتی نداریــم .نــه تنهــا
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همگرایــی نداریــم بلکــه دافعــه هــم داریــم.
ایــن مســئله باعــث مــی شــود ،پــروژ های
کــه ظــرف یــک مــاه قــرار بــود انجــام
شــود ،شــش مــاه طــول میکشــد؛ چــرا؟
چــون آورده مالــی بــرای اجراکننــده نــدارد
و از طرفــی مجــری هــم نیــاز مالــی دارد.
بنابرایــن مجــری مجبــور میشــود ایــن
پــروژه را کنــار کار اصلــی خــود انجــام دهــد
و نتیجــه ایــن مــی شــود کــه انجــام پــروژه
طوالنــی بشــود .میخواهــم نتیجــه بگیــرم
مــا در ایــران جامعــهای تحــت عنــوان
جامعــه رمــزارز و بالکچیــن نداریــم و تنهــا
افــراد تکافتــاده توانمنــدی هســتیم کــه
در موضوعــات مــورد عالقــه و تخصصــی
خــود کار میکنیــم.
قســمت دیگــر ماجــرا مقررا تگــذاری
اســت .مــن ادعــا میکنــم کــه میخواهــم
در جغرافیــای خــودم بــه صــورت قانونــی
فعالیــت کنــم؛ امــا ایــن موضــوع را چگونــه
بایــد پیــش ببــرم؟ وقتــی هنــوز قانــون
شــفافی بــرای آن تصویــب نشــده اســت؟
در نهایــت بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه
ر یســک کنــم و ا مــکا ن مو ا جهــه بــا
رگوالتــور را بــرای خــودم بخشــی از کار
بدانــم.
در مــورد مشــکالت ایــن بخــش
بــه طــور مشــخصتر توضیــح
مــی دهیــد؟ بــه خاطــر دارم کــه
هــال احمــر بــه عنــوان یکــی
از طرفهــای اصلــی بــا شــما
همــکاری نکــرد.
بلــه هــال احمــر بــه مــا میگفــت مــا
مســیرهای نقــل و انتقــال دیگــری داریــم
کــه ترجیــح میدهیــم بــر روی آنهــا وقــت
بگذاریــم .آنهــا حتــی حاضــر نشــدند حــرف
مــرا بشــوند و بــه پتانســیلهای احتمالــی
ایــن کمپیــن فکــر کننــد .در صورتــی کــه
یونیســف درحا لحاضــر بــر روی فعــال
کــردن بخــش رمــزارز خــود از طریــق
همــکاری بــا شــرکتهای فعــال حــوزه
بال کچیــن بر نا مهر یــز ی میکنــد .
شــما گفتیــد کــه در مــورد منشــاء
پولهــا بــا شــما مســئله داشــتند،
بــه طــور مشــخص کســی در
مــورد آن از شــما ســوال کــرد یــا
خواســتار شفافســازی بــود؟
بلــه صحبتها یــی بــو د کــه تر جیــح
میدهــم عنــوان نکنــم از ســمت چــه
کســا نی مطــر ح شــد  .مســئله بــر ا ی
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حاکمیــت ناشــناخته بــود و از مــا مــواردی
را میخواســت یــا ســوا لهایی میکــرد
کــه مــن دیــدم ایــن رونــد خیلــی زما نبــر
میشــود و ایــن احتمــال را در نظــر گرفتــم
کــه ممکــن اســت بعــد از برگــزاری کمپیــن
بــا مشــکالت جــدی مواجــه شــوم؛ امــا
خوشــبختانه حاشــیه دردسرســازی بــه
وجــود نیامــد.
مســئله د یگــر ی کــه ســد ر ا ه مــا
بــود ،پروپاگانــدای رســانهای حــول
فعا لیتهــا ی ا ینچنینــی ا ســت  .بعــد
از ایــن کمپیــن متوجــه شــدم مــا بــا
دو جریــان پروپاگانــدای قــوی روبــهرو
هســتیم ؛ یکــی د ر د ا خــل و یکــی د ر
خــارج از کشــور .جریــان دوم مربــوط بــه
رســانههای بینالمللــی اســت .در ایــن
جریــان دوم یــک مــورد را خــودم تجربــه
کــردم .یکــی از شــرکتهای رمــزارزی
بــا عنــوان ز یکویــن بــرای همــکاری
در کمپیــن اعــام آمادگــی کــرد .اعتبــار
خوبــی هــم داشــتند .بــه محــض اینکــه
د ر شــبکهها ی ا جتما عــی شــر و ع بــه
تبلیــغ ایــن کمپیــن کــرد یــک ســری از
وفادارتریــن مشــتریانش را از دســت داد،
چــرا؟ چــون آن مشــتریان میگفتنــد
مشــکل مــا تحریمهــای علیــه ایــران
اســت .ایــن باعــث میشــد شــرکتها
پــای ضــرری کــه از ایــن همــکاری
متحمــل میشــو ند  ،نا یســتند  .تنهــا
شــرکتی کــه بــا مــا مانــد همیــن زیکویــن
بــود و حتــی مونــرو هــم بــا مــا همــکاری
نکــرد؛ درحالیکــه ایــن دومــی رمــزارزی
خصوصــی و مخصــوص کارهایــی مثــل
ایــران رســکیوبیت اســت؛ ولــی وقتــی
بــا مدیــر مونــرو صحبــت کــردم بــه مــن
گفــت شــاید کویــن مــا خصوصــی باشــد؛
امــا خــود مــا کــه ناشــناخته نیســتیم .تیــم
مــا در کشــوری مثــل ایاال تمتحــده هــم
فعالیــت میکنــد و اگــر ایــن همــکاری
خبرهایــش منتشــر شــود ،ممکــن اســت
آ نهــا دچــار مشــکل شــوند .مجمــوع ایــن
شــرایط منجــر بــه طوالنــی شــدن اجــرای
کمپیــن شــد.
بــه یــاد دارم کــه آن زمــان
گزارشــی درمــورد ایــن کمپیــن در
رســانه هــای خارجــی مطــرح شــد
کــه ظاهــرا دردســر ســاز هــم بوده
اســت؛ در مــورد مســائلی کــه در
ایــن زمینــه داشــتید بگوییــد.
در مــورد پروپاگانــدای رســانهای خارجــی
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گفتــم؛ امــا در خــارج از ایــران یــک ســری
شــرکت وجــود دارنــد کــه کارشــان رصــد
ایــن فضاســت .چیــن آنالیســیس یکــی
ا ز مو سســهها ی معتبــر ر صــد حــو ز ه
کریپتــو اســت کــه بــه رگوالتــور امریــکا
مشــاوره میدهــد و مقاالتــی را در ایــن
زمینــه منتشــر مــی کنــد .ایــن شــرکت
در یکــی از فصلنامههایــش پرونــد های

یکــی از شــرکتها رمــزارزی
بــا عنــوان زیکویــن بــرای
همــکاری در کمپیــن اعــام
آمادگــی کــرد .اعتبــار خوبــی
هــم داشــتند .بــه محــض
ا ینکــه د ر شــبکهها ی
اجتماعــی شــروع بــه تبلیــغ
ایــن کمپین کــرد یک ســری
از وفادارترین مشــتریانش را
از دســت داد ،چرا؟ چــون آن
مشــتریان میگفتنــد خــط
قرمز مــا کمــک بــه حکومت
ایــران اســت و شــما بــه
بهانــه ایــن کمپیــن داریــد
بــه آنهــا کمــک میکنیــد

در مــورد ایــران رســکیو بیــت داشــت و
حتــی نــام مــرا هــم در آن پرونــده آورد
و حــدود  10تراکنــش بــا ریســک بــاال را
در ایــن کمپیــن شناســایی کــرده بــود کــه
مربــوط بــه ماینرهــا میشــد .آنهــا بــه
شــکل دقیقــی تراکنشهــا را آنالیــز کــرده
بودندکــه از کجــا آمــده و در ایــن کمپیــن
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چقــدر جمــع شــده اســت و در نهایــت
منتشــر کــرده بودنــد و بــرای رگوالتــور
ایاال تمتحــده فرســتاده شــده بــود.
آن گزارش ها عواقبی هم برای شما
داشت؟
اگــر بــه خــارج از کشــور ســفر کنــم
میفهمــم و االن نمیتــوان چیــزی گفــت.
ایــن دغدغــه مهمــی بــرای فعالیــت در ایــن
حــوزه اســت؛ چــون بیشــتر دوســتانی کــه
در ایــن فضــا فعالیــت میکننــد ،افــرادی
هســتند کــه هــو ش و تو ا نا ییهــا ی
باالیــی دارنــد و امــکان پذیــرش گرفتــن
از کشــورهای دیگــر بــرای آ نهــا وجــود
دارد .ایــن مســئله را شــاید بتــوان دلیــل
پانگرفتــن برخــی پروژ ههــای داخلــی
دانســت .نیــروی انســانی بــا نــگاه بــه
فرصتهــای تحصیلــی و شــغلی خــارج
از کشــور میترســد اینجــا در پــروژ های
حضــور داشــته باشــد کــه بــرای او عواقــب
احتمالــی در خــارج از مرزهــا بــه وجــود
بیــاورد.
پولــی کــه بــرای ایــن کمپیــن
جمــع شــد چقــدر بــود و االن
چــهبرنامــهایبــرایآنداریــد؟
آن زمــان حــدود  4000دالر جمــع شــد
کــه االن بــه واســطه بــاال رفتــن ارزش
بیتکویــن طبیعتــا بیشــتر شــده اســت.
بــرای بحــث عملیاتــی آن بــا خیریــه
مهرآفریــن صحبــت کــردم و قــرار شــد بــا
ایــن پــول و مبلغــی کــه چنــد خیریــه بــه
آن اضافــه مــی کننــد خانــه بهداشــتی در
یکــی از روســتاهای جنــوب کشــور ســاخته
شــود .درســت زمانــی کــه کارهــای آن
در حــال انجــام بــود بــا مســائلی مواجــه
شــدیم؛ اوضــاع کشــور مســاعد نبــود و
بعــد از آن هــم کــه همهگیــری کرونــا
شــرایط را عــوض کــرد و در ایــن چنــد
مــاه اخیــر هــم بــا نوســانات ارزی روبــرو
بودیــم و در نتیجــه کار درســت پیــش
نرفــت .یکــی از صحبتهــای مــا بــرای
پــروژه اجرایــی ســاخت خانــه بهداشــت
بــا گرو ههــای جهــادی بــود کــه در حــال
حاضــر دســتور کار آ نهــا عــوض شــده و
روی برنامههایــی مثــل ســاخت و توزیــع
ماســک یــا کمــک بــه ایتــام متمرکــز
شــد هاند .مــا بــرای اجــرای آن حتــی
بــا اســتاندار هــم صحبــت کردیــم؛ امــا
مجمــوع شــرایط باعــث شــده ســاخت
خانــه بهداشــت راکــد بمانــد .قــرار اســت

بــا چنــد جــا صحبــت کنیــم تــا فکــری بــه
حــال انجــام پــروژه بشــود.
چقــدر چیــزی مثــل یــک خانــه
بهداشــت بــرای منطقــه مــورد نظــر
ضــروری اســت؟
بــا توجــه بــه تحقیقاتــی کــه کردیــم جــدا
از مســئله خرابیهــای ســیل ،وجــود خانــه
بهداشــت در چنیــن مناطقــی فو قالعــاده
حیا تــی ا ســت ؛ چــو ن هیــچ مر کــز
درمانــی تــا کیلومترهــا وجــود نــدارد.
اگــر مــا بتوانیــم ایــن خانــه بهداشــت را
در منطقــه مــورد نظــر بســازیم 10هــزار
نفــر از امکانــات و خدمــات آن بهر همنــد
میشــوند .ایــن عــدد خیلــی زیــاد اســت
آن هــم در مناطقــی کــه اگــر کســی را مــار
نیــش بزنــد یــا بیمــاری ســاد های بگیــرد
ممکــن اســت جــان خــود را از دســت بدهد.
در نتیجــه وجــود ایــن پایــگاه میتوانــد از
بســیاری از فجایــع بعــدی جلوگیــری کنــد.
حــاال بــا گذشــت زمــان و نوســانات بــازار
ارز و تــورم فکــر میکنیــد بــا آن کمــک
اصــا میشــود خانــه بهداشــتی ســاخت؟
مــا در حــال تــاش هســتیم و امیدواریــم؛
چــون مبلــغ اضافــهای کــه بایــد بــه آن
پــول اضافــه شــود چیــز دور از دسترســی
نیســت .ایــن مابهالتفــاوت خیلــی زیــاد
نیســت و مــی تــوان بــا رایزنــی از خیریــن
آن را جــذب کــرد .واقعیــت ایــن اســت
کــه شــرایط حاضــر خیلــی ویــژه اســت و
همــه چیــز متوقــف شــده .امیــدوارم هرچــه
ســریعتر بــه شــرایط بــا ثباتــی برســیم و
پــروژه ســاخت خانــه بهداشــت آغــاز شــود.
ایــن پــول در حســابی چنــد
امضایــی نگــه داشــته شــد یــا
حســابی تــک امضایــی؟
ببینیــد زمانــی کــه مــن ایــن جریــان را
شــروع کــردم قــرار بــود یــک صنــف پشــت
مــن باشــد و ســازوکاری وجــود داشــته
باشــد؛ امــا زمانــی کــه عــدم حمایــت را
دیــدم مجبــور شــدم خــودم تنهــا شــروع
کنــم .اواســط کمپیــن ایــن مســئله چنــد
امضایــی بــودن حســاب مطــرح شــد و
گفتنــد بهتــر اســت حــاال کــه پولــی در
حــال جمــع شــدن اســت حســاب چنــد
امضایــی باشــد .مــن از همــان ابتــدا بــا
آغــوش بــاز ایــن مســئله را قبــول داشــتم؛
چــون باعــث شــفاف ســازی و بــه وجــود
آمــدن اعتمــاد میشــد .حتــی اقداماتــی
را هــم بــرای ایــن کار انجــام دادم؛ امــا

دوســتانی کــه قــرار بــود مســئله چنــد
امضایــی بــودن حســاب را دنبــال کننــد و
مشــارکت داشــته باشــند ،همــکاری خــود
بــا کمپیــن را ادامــه ندادنــد؛ درصورتیکــه
قــرار بــود همــه آن کوینهــا در ایــن

مــن بــا توجــه بــه شــرایط
اعــم از مهآلــود بــودن
فضــا کــه نمیدانســتیم
راهوچــاه چیســت تــا عــدم
حمایــت جامعــه رمــزارز و
بال کچیــن و مشــکال ت
رگولیشــن و پروپاگانــدای
شــدید رســانهای کــه در
خــارج از کشــور باعــث بــه
وجــود آمــدن دافعــه شــد،
مــن ایــن پــروژه را به شــدت
موفــق میدانــم .ایــن کار
تقریبــا تکنفــره انجــام
شــد؛ البتــه قطعــا دوســتانی
در ایــن مســیر بــه مــن
کمکهایــی کردنــد کــه مــن
از آنهــا تشــکر میکنــم

کمپیــن چنــد ا مضا یــی با شــد ؛ ا مــا
همــکاری در ایــن زمینــه صــورت نگرفــت
و حســاب تکامضایــی شــد.
یعنــی همــه آن پــول هــا در ولــت
شماســت؟
در ولــت مــن بــود؛ االن بــه خیریــه
مهرآفریــن داده شــده اســت .همــان زمــان
بــا پایــان کمپیــن بــه صــورت دالری در
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اختیــار خیریــه قــرار داده شــد.
بــا همــه ایــن فــراز و نشــیبها
کــه صحبــت کردیــم و بــا توجــه
بــه نتیجــه کمپیــن ایــن پــروژه
را موفــق میدانیــد؟
مــن بــا توجــه بــه شــرایط اعــم از
مهآلــود بــودن فضــا کــه نمیدانســتیم
را هوچــاه چیســت تــا عــدم حمایــت
جامعــه رمــزارز و بالکچیــن و مشــکالت
مقررا تگــذاری و پروپاگانــدای شــدید
رســانهای کــه در خــارج از کشــور باعــث
بــه وجــود آمــدن دافعــه شــد ،مــن ایــن
پــروژه را بــه شــدت موفــق میدانــم.
ایــن کار تقریبــا تکنفــره انجــام شــد؛
البتــه قطعــا دوســتانی در ایــن مســیر بــه
مــن کمکهایــی کردنــد کــه مــن از آنهــا
تشــکر میکنــم؛ امــا در نهایــت ایــن پــروژه
وابســته بــه مــن بــود و ایــن شــرایط همــه
چیــز را خیلــی ســختتر میکــرد .مــن
معتقــدم نمیتــوان موفقیــت یــا ناکامــی
پــروژه را بــا توجــه بــه پولــی کــه جمــع
شــده ســنجید؛ چــون ایــران ریســیکیو
بیــت بــا تمــام نقصهایــش آغــازی
بــرای یــک جریــان خیلــی بزر گتــر
شــد .حتــی اگــر  100دالر جمــع میشــد
هــم بــرای مــن باورنکردنــی بــود و بازهــم
میگفتــم ا یــن پــر و ژ ه مو فقیتآ میــز
بــوده اســت؛ چــون االن دارم میبینیــم
آن پــروژه آغازیــک دومینــو بــوده اســت
کــه خیلیهــا پروژ ههایــی دیگــر در ایــن
حــوزه را شــدنی بداننــد و بــرای آن تــاش
کننــد .مــن امیــدوارم در چنــد مــاه آینــده
پروژ ههایــی بیایــد کــه خیلــی قویتــر از
ایــران رســکیو بیــت باشــد.
در مــورد اینکــه چقــدر از ایــن
کمــک جمــع شــده مربــوط بــه
داخــل کشــور اســت و چقــدر از
خــارجآمــده،اطالعاتــیداریــد؟
نــه ،اطالعاتــی در ایــن زمینــه وجــود
نــدارد؛ امــا خــب شــرکتی مثــل زی کویــن
بــه کمپیــن کمــک کــرد و ماینرهــا هــم
بخشــی از ایــن پــول را داد هانــد .البتــه
تعــد ا د تر ا کنشهــا مشــخص ا ســت ؛
چیــزی در حــدود 120تــا  130تراکنــش
انجــام شــده اســت.
شــما ز ما نــی گفتــه بو د یــد
تصمیــم داریــد ایــن پــروژه را
بــه پلتفرمــی بــرای پروژ ههــای
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خیر خو ا ها نــه تبد یــل کنیــد .
حــاال کــه ایــران رســکیوبیت
تمــام شــده اســت ،برنامــهای
بــرای ادامــه پروژههــای دیگــر
داریــد؟ شــرکتی مثــل ققنــوس
چــه کمکــی میتوانــد بکنــد؟
مســیر پلتفــر م شــد ن هــم ا ز مســیر
اجــرای آن کمپیــن میگــذرد .همــه مــا
دغدغههــای کاری خودمــان را داریــم
و تبدیــل بــه پلتفــرم شــدن ایــن ایــده
نیــاز بــه صــرف منابــع و نیــروی انســانی
نــدارد و انجــام آن از تــوان فعلــی مــن
خــارج اســت .بــا توجــه بــه مطالعــات
مــن ،چیــزی درحــدود شــش تــا هفــت
مــاه بــرای ســاخت ایــن پلتفــرم زمــان
نیــاز اســت .قــرار اســت تبدیــل بــه یــک
پلتفــرم تامیــن مالــی جمعــی خیریــه شــود
کــه همــه خیریههــای کشــور و حتــی
خیریههــای خارجــی بتواننــد در داخــل
آن ،بــا تاییــد نهایــی ،کمپینهایــی را
را هانــدازی کننــد تــا تمــام مــردم دنیــا
بتواننــد بــا اســتفاده از پتانســیل رمزارزهــا
بــه ایــن خیریههــا کمــک کننــد .در حــال
حاضــر بــا دو ســرمایهگذار در ایــن زمینــه
صحبتهایــی شــده و آنهــا نیــز نســبت
بــه پــروژه نــگاه مثبتــی دارنــد و در ادامــه
نیــز مــن برآوردهایــی کــرد هام و تیمــی
را جمــعآوری کــردم .ققنــوس میتوانــد
کمــک زیــادی بــه مــا کنــد؛ بهویــژه اگــر
در حــوزه ســرمایهگذاری ایــن پلتفــرم وارد
شــود .االن پــروژه خــودش را بــه مــا ثابــت
کــرده و تیــم و برنامــه آن کامــا آمــاده
اســت .ققنــوس میتوانــد از پتانســیلهای
تامیــن مالــی جمعــی خــودش اســتفاده
کنــد یــا بــه صــورت مســتقیم وارد شــود
و ســرمایهگذاری کنــد .البتــه مــا از همــه
دوســتان بانکــی و ســرمایهگذار دعــوت
میکنیــم د ر ا یــن پر و ژ ههــا شــر کت
کننــد و بــا کمــال میــل از آنهــا اســتقبال
میکنیــم .
د ر شــر ا یط حا ضــر یکــی ا ز
ا ید ههــا
د ِمد ســتیتر ین
میتوانــد ایــن باشــد کــه بــا
شــرایط تحریــم دالر و شــبکه
بانکــی کریپتــو بهتریــن را هحــل
بــر ا ی د ر یا فــت کمــک یــا
جابهجایــی پــول باشــد .بــه
خصــوص در دوران کرونــا ایــن
نیــاز بیشــتر حــس مــی شــود.
چــرا اتفاقاتــی در ایــن زمینــه
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رخ نــداده اســت؟
د ال یــل مختلفــی و جــو د د ا ر د کــه
مهمتریــن آن ایــن اســت کــه نهادهــای
د ر گیــر مثــل هــا ل ا حمــر شــنا خت
درســتی از ایــن امــکان و فضــا ندارنــد.
اگــر نهادهایــی مثــل هــال احمــر کــه
توانایــی اعتمادســازی را دارنــد پــای کار
بیاینــد بــا پیــروی آنهــا مــردم هــم اعتمــاد
میکننــد و از فضــا اســتفاده میکننــد.
پروپاگانــدای شــدید رســانهای در داخــل
و خــارج کشــور کــه هــر گونــه مــراوده
مالــی را بــه تروریســم ربــط میدهنــد.

مشــکل مــا مقرراتگــذار
نیســت  .مشــکل مــا
عــدم وجــود یــک جامعــه
منســجم و هد فمنــد د ر
کشــور اســت .جاهــای
دیگــر بــه خاطــر آبــرو داری
از عنــوان جامعــه اســتفاده
میکنــم؛ امــا واقعیــت ایــن
اســت کــه چنیــن چیــزی
وجــود واقعــی نــدارد و ایــن
نبــود جامعــه پویــا در ایــن
حــوزه مشکلســاز شــده
اســت .خــود حاکمیــت هم
بیشــتر از همــه در مــورد
ماهیــت ایــن حــوزه ن ـاآگاه
اســت
را هحــل هــم پیچیــده نیســت؛ اول مــا
بایــد جامعــه داشــته باشــیم کــه بــا
خــارج از کشــور ارتبــاط بگیــرد و توجیــح
خیرخواهانــه بــودن را بــرای آنــان روشــن
کنــد .دوم وجــود ســازما نهای خیریــه در
داخــل کــه در ایــن زمینههــا حمایتگــر
باشــند و ســوم اینکــه مقررا تگــذاری
شــفا ف و د قیــق شــو د  .ا ینکــه مــن
تنوانســتم بــرای پــروژه تیــم کاملــی را
جمــع کنــم تــرس از مســائل قانونــی
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بــود .عــد های میگفتنــد در داخــل بــه
مشــکل بــر میخوریــم و عــد های دیگــر
از پیگردهــای خارجــی تــرس داشــتند.
زنجیــر های از نیازهــا را داریــم کــه بــه
هــم مربــو ط هســتند.
د ر ا یــر ا ن ر ســیکو بیت چــه
کســب و کارهایــی بــه شــما
کمــک کر د نــد ؟
ســیتکس بــه ایــن پــروژه کمــک کــرد
و مــن بایــد از آقــای میزانــی همینجــا
تشــکر کنــم .همچنیــن صرافــی اکســیر
پیشــنهاد همــکاری دربــاره نقــد کــردن
کمکهــای مالــی بــدون کارمــزد را بــه
کمپیــن دادنــد .میتوانــم بگویــم بیشــتر
بیزینسهــای مربــوط اعــام آمادگــی
کردنــد و مــن هــم بایــد از آنهــا تشــکر
کنــم؛ ولــی کمپیــن بــه همــه آنهــا نیــازی
نداشــت .همچنیــن افــرادی مثــل یاشــار
راشــدی ،علیرضــا مفتخــر و خیلیهــای
دیگــر بــه مــا کمــک کردنــد کــه اســامی
آنهــا در ســایت ایــران رســکیو بیــت وجــود
دارد .هــر کــدام از ایــن افــراد در جایــی
بــه مــا کمــک کردنــد.
مســئله ای هســت کــه بخواهیــد
در ادامــه ایــن مباحــث بــه آن
اشــاره کنیــد؟
بیشــتر صحبــت هــا انجــام شــد؛ امــا
مــن در انتهــا ،بــار دیگــر میخواهــم
اشــاره کنــم کــه مشــکل اصلــی نبــود
جامعــه رمــز ارز و بالکچیــن اســت ،مــا
اگــر جامعــه داشــتیم تــا بــه امــروز و
بعــد از ایــران رســکیوبیت بایــد د ههــا
پــروژه اجــرا میشــد .بــه نظــرم االن
مشــکل مامقرا تگــذارر نیســت .مشــکل
مــا عــدم وجــود یــک جامعــه منســجم و
هدفمنــد در کشــور اســت .جاهــای دیگــر
بــه خاطــر آبــروداری از عنــوان جامعــه
اســتفاده میکنــم؛ امــا واقعیــت ایــن
اســت کــه چنیــن چیــزی وجــود واقعــی
نــدارد و نبــود ایــن جامعــه پویــا در ایــن
حــوزه مشکلســاز شــده اســت .کاری بــه
کمپینهایــی مثــل ایــران رســیکو بیــت
نــدارم بــرای بیزینسهــای معمولــی ایــن
حــوزه کــه تصمیــم بــه توســعه خــود دارنــد
هــم ایــن غیــاب مشــکل ســاز اســت.
برخــی مشــکالت مقررا تگــذاری هــم
داریــم؛ امــا مــن فکــر مــی کنــم مشــکل و
راه حــل یــک جاســت؛ مــا جامعــه رمــزارز
نداریــم و بایــد آن را بــه وجــود بیاوریــم.
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توکـن راه پرداخت؛ اولیـن تجـربه
تامنی مایل در ققنوس
مهدی فوقی
عضو تحریریه

مجموعــه راه پرداخــت از ابتــدای راهانــدازی شــبکه ققنــوس همــراه آن
بــوده اســت .ایــن مجموعــه همراهــی خــود بــا ققنــوس را بــا انتشــار
توکــن راه پرداخــت ( )W2P1بــه همــکاری تبدیــل کــرد W2P1 .یکی از
اولیــن توکنهــای شــبکه ققنــوس و اولیــن تجربــه تامین مالــی جمعی
بر ایــن بســتر بــود .با توجــه بــه موضــوع ایــن شــماره از نشــریه بــر آن
شــدیم کــه از تجربــه راه پرداخــت در ایــن بــاره جویــا شــویم.

راه پرداخــت جــزو اولیــن جاهایــی بــوده کــه
بــرای فــروش محصــوالت و خدماتــش از
بیتکویــن و اتریــوم اســتفاده کــرد؛ بــه همیــن
دلیــل عالقمنــد بودیــم کــه ایــن عرصــه جدید
را تجربــه کنیــم .بــا دوســتان ققنــوس چندیــن
ســناریو را بررســی کردیــم و درنهایــت روی
ســناریوی توکنیــزه کــردن کتابهــای راه
پرداخــت بــه اجمــاع رســیدیم .مــا تــا پایــان
ســال  ۹۸حــدود چهــل کتــاب تخصصــی در
انتشــارات راه پرداخــت منتشــر کــرده بودیم که
مخاطبــان ایــن کتابهــا غالبــا عالقمنــدان
به حــوزه کریپتوکارنســی بودنــد و ایــن فرصت
مناســبی بــرای تجربــه مــا و مخاطبانمــان از
اقتصــاد توکــن بــود .بنابرایــن مــا ســال  ۹۹را با
چنیــن تجربــه نابــی آغــاز کردیــم.
ایــن تجربــه نهتنهــا بــرای مــا جــذاب بــود
بلکــه قدمــی بــرای توســعه بیشــتر تامیــن
مالــی جمعــی بــا فنــاوری دفتــر کل توزیعشــده
بــود .خیلــی از کســانی کــه تــا بــه حــال تجربه

عجیــن شــده اســت و ســایر بخشهــای تامین
مالــی جمعــی بــا شکســت مواجــه شــدهاند.
مــا امیدواریــم بــا رفــع موانــع حقوقــی و کســب
تجربههــای بیشــتر در آینــده دفتــر کل
توزیعشــده راهــی بــرای توســعه ســایر انــواع
تامیــن مالــی جمعــی چــه در ابعــاد خــرد و چــه
توکنیزاســیون شــرکتها باشــد.
عملکــرد شــبکه ققنــوس چهطــور
بــود؟ آیــا در پــروژه  ،W2P1ققنــوس
توانســت از همــه ظرفیتهــای
ایــن فنــاوری بــرای تامیــن مالــی
جمعــی اســتفاده کنــد؟
توکــن راه پرداخــت همانطــور کــه شــما
هــم اشــاره کردیــد اولیــن پــروژه تامیــن مالــی
جمعــی از طریــق دفتــر کل توزیــع شــده در
ایــران اســت و قطعــا انتظــار میرفــت بــه
عنــوان اولیــن تجربــه شــاهد ضعفهایــی
در آن باشــیم .تیــم ققنــوس و بخــش فنــی

و انگیــزه تخفیــف آن هــم در محصوالتــی ماننــد
کتــاب و مجله چنــدان قــوی نیســت و بــه همین
دلیــل توکــن راه پرداخــت بــه پیشبینــی اولیــه
فــروش نرســید.
فنــاوری  DLTو ققنــوس در ابتــدای
مســیر هســتند .آینــده ایــن دو را
چهطــور پیشبینــی میکنیــد؟
آیــا  DLTدر ایــران رشــد خواهــد
کــرد؟ ققنــوس چهطــور؟
فنــاوری دفتــر کل توزیــع شــده از طریــق
بالکچیــن همانطــور کــه گفتیــد در ایــران
و حتــی دنیــا در ابتــدای مســیرش اســت .مــا
در ایــران تجربههــای زیــادی در ایــن زمینــه
نداریــم و کاربــران ،حتــی آنهایــی کــه با فنــاوری
آشــنا هســتند نیــز هنــوز تجربههــای ملموســی
نداشــتهاند؛ امــا ماننــد هــر پدیــده نویــی ایــن
پدیــده نیــز بــرای اینکــه بیــن کاربــران جــا
بیفتــد نیــاز بــه زمــان و صبــر و حوصلــه دارد.

فنــاوری دفتــرکل توزیعشــده از طریــق بالکچیــن یــک صــدای جدیــد در دنیاســت و بــرای
مــا بــه عنــوان یــک مجموعــه فناورانــه تجربــه ایــن فضــای جدیــد هیجانانگیــز بــود .ضمن
اینکــه مــا میخواســتیم بگوییــم مــا جایــی نیســتیم کــه فقــط دربــاره روندهــا بنویســیم و
بگوییــم بلکــه خودمــان هــم وارد آتش میشــویم .بــه نظــر مــا دفتــر کل توزیعشــده از طریق
بالکچیــن ظرفیتهــای خوبــی بــرای تامیــن مالــی جمعــی دارد
اســتفاده از توکــن بــرای خریــد نداشــتند ولــی
عالقمنــد بودنــد کــه ایــن فضــا را تجربــه کنند
از طریــق توکــن راه پرداخــت توانســتند چنیــن
تجربــهای را درک کننــد.

خانــم مینــا والــی پــروژه ،W2P1
اولیــن تجربــه تامیــن مالــی جمعی
بــا فنــاوری دفتــرکل توزیعشــده
( )DLTدر ایــران هســت .چهطــور
شــد کــه بــه فکــر ایــن پــروژه
افتادیــد؟ و چــرا ققنــوس؟
مــا در راه پرداخــت بــه عنــوان یــک رســانه
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تخصصــی در زمینــه فناوریهــای مالــی از
همــان ســالهای اولــی کــه بحــث بیتکویــن
مطــرح شــد دربــاره ایــن رمــزارز مینوشــتیم و
درواقــع آن زمــان جــزو اولینهایــی بودیــم کــه
از ماهیــت آن دفــاع میکردیــم .مــا معتقدیــم
کــه اقتصــاد توکــن یــک اقتصــاد جــدی اســت
کــه ابعــادش در ســالهای آینــده مشــخص

ماهنامه ققنوس | شماره سوم

میشــود و هنــوز هــم شــاید خیلــی آن را
درک نکردهایــم و نمیدانیــم در آینــده چــه
میشــود .در اقتصــاد توکــن اینکــه بتوانیــم
هرچیــزی را بــه توکــن تبدیــل کنیــم ،ایــدهای
نوآورانــه و هیجانانگیــز اســت.
از طــرف دیگــر مــا همیشــه بــه تجربــه
ملمــوس از توکــن عالقــه داشــتیم و مجموعــه

چــرا فنــاوری  DLTرا انتخــاب
کردیــد؟ از نظــر شــما کــه تامیــن
مالــی بــا فنــاوری  DLTرا تجربــه
کردهایــد ،ایــن فنــاوری گزینــه
مناســبیبــرایایــنمنظــورهســت؟
فنــاوری دفتــرکل توزیعشــده از طریــق
بالکچیــن یــک صــدای جدیــد در دنیاســت
و بــرای مــا بــه عنــوان یــک مجموعــه فناورانه
تجربــه ایــن فضــای جدیــد هیجانانگیــز
بــود .ضمــن اینکــه مــا میخواســتیم بگوییــم
مــا جایــی نیســتیم کــه فقــط دربــاره روندهــا
بنویســیم و بگوییــم بلکــه خودمــان هــم وارد
آتــش میشــویم .بــه نظــر مــا دفتــر کل
توزیعشــده از طریــق بالکچیــن ظرفیتهــای
خوبی بــرای تامیــن مالــی جمعــی دارد .در ایران
تامیــن مالــی جمعــی غالبــا بــا امــور خیریــه

راه پرداخــت تمــام تالششــان را کردهانــد تــا
ایــن پــروژه بــا کمتریــن ضعــف و نقصــی اجــرا
شــود و الزم اســت از تمامــی دوســتان شــرکت
ققنوس کــه در رفــع نواقــص و اجــرای مطلوب
ایــن پــروژه بــا راه پرداخــت همــکاری کردنــد
تشــکر کنــم.
پــروژه  W2P1را چهطــور ارزیابــی
میکنیــد؟ پیشبینــی شــما از
فــروش توکــن  W2P1چهقــدر بــود
و نتیجــه چهقــدر بــه پیشبینــی
نزدیــک بــود؟
مــا ۳۰۰هــزار توکــن راه پرداخــت بــه قیمــت
هــزار تومــان را تعریــف کردیــم کــه بــا تخفیــف
 ۳۰درصــدی بــه خریــداران بــا قیمــت ۷۰۰
تومــان فروختــه میشــد .پیشبینــی مــا ایــن
بــود کــه تمــام توکنهــا ظــرف مــدت ســه ماهــه
تعییــن شــده بــه فــروش میرونــد کــه کمــی
بیــش از نیمــی از آنهــا بــه فــروش رفــت .تحلیــل
مــا ایــن اســت کــه خریــداران غالبــا بــه انگیــزه
ســرمایهگذاری اقــدام بــه خریــد توکــن میکننــد
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بــا توجــه بــه ظرفیتهــای گســترده ایــن
فنــاوری پیشبینــی مــا ایــن اســت کــه در آینــده
نهادهــا و ســازمانهای دیگــر هــم بــه ســراغ
راهکارهــای فنــاروی دفتــر کل توزیــع شــده
خواهنــد آمــد و بهطــور مثــال اگــر مــا میتوانیــم
محصوالتمــان را توکنیــزه کنیــم قطعــا در آینده
خواهیــم توانســت شــرکتهایمان را نیــز تبدیل
بــه توکــن کنیــم.
از تجربــه شــخصی خودتــان بــا
ققنــوس بــرای مــا بگوییــد .کــدام
توکــن ققنــوس را خریدهایــد؟
قطعــا مــا تجربــه خوبــی از همــکاری بــا ققنوس
داشــتیم و الزم میدانــم از مدیــران ققنــوس
و بانکهــا و موسســههای میزبــان بابــت
اعتمــادی کــه بــه راه پرداخــت کردنــد تشــکر
کنــم .بــا توجــه بــه تجربــه مطلومــان در ققنوس
امیدواریــم در آینــده توکنهــای دیگــری بــرای
ســایر محصــوالت راه پرداخــت تعریــف کنیــم.
شــخصا غیــر از توکــن راه پرداخت ،توکــن پیمان
و المــاس را خریــدهام.
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اکرچنی تا پایان سال جاری
عملیایت میشود

مجتبی انصافی
عضو تحریریه

هــر کــس کــه کمــی بــا جامعــه رمــزارز و بالکچیــن ایــران آشــنا باشــد،
قطعــا نــام «کارچیــن» را شــنیده اســت .کارچیــن یکــی از پروژههــای پــر
ســر و صــدای بالکچیــن ایــران اســت کــه در حــوزه حملونقــل عمومــی
پــا بــه میــدان گذاشــته .پلتفــرم کارچیــن قــرار اســت بهماننــد نمونههــای
مشــابه ،عرضــه و تقاضــای مســافر و راننــده را مدیریــت کنــد؛ با ایــن تفاوت
کــه تعییــن قیمــت بهصــورت پویــا و توســط راننــدگان انجــام میشــود و
مســافر حــق انتخــاب میــان پیشــنهادهای مختلــف را دارد .بــرای آشــنایی
بیشــتر بــا ایــن پــروژه و جزئیــات رونــد توســعه آن بــا امیرعبــاس امامــی،
همبنیانگــذار و مدیــر اجرایــی کارچیــن ،مصاحبــهای ترتیــب دادیــم.

تامیــن مالــی اولیــه بــرای توســعه
در کارچیــن بــه عنــوان نخســتین
ســامانه خدمــات حملونقــل
مبتنــی بــر تکنولــوژی بالکچیــن
چگونــه انجــام شــد؟
مــا بنیانگــذاران اولیــه را در کارچیــن داشــتیم
کــه مبالغــی را ســرمایهگذاری کردنــد و
همچنیــن ســرمایهگذاری مبتنــی بــر مــدل
بــذری از شــرکت ســرمایهگذاری خطــر پذیــر
بوکار
رایانونچــرز متعلــق بــه توســعه کســ 
شــتاب ســرزمین پــارس جــذب کردیــم کــه
بــا آن ادامــه دادیــم و بهمــرور شــرکتهایی
ماننــد رســتاک مدیــا ســپهر اضافــه شــدند.
در مرحلــه آخــر دوبــاره نیازمنــد منابــع مالــی
شــدیم کــه بــا مــدل ســرمایهگذاری فرشــته
( )Angel Investorتامیــن مالــی کردیــم و
همچنــان در حــال ادامــه بــا همــان منابــع
هســتیم؛ البتــه بــه دنبــال جــذب منابــع جدیــد
نیــز هســتیم .یکــی از نــکات مهمــی کــه بایــد
بــه آن اشــاره کنــم ایــن اســت کــه بــا توجــه
بــه جدیــد بــودن فنــاوری بالکچیــن و حــوزه
فعالیــت کارچیــن در حــوزه حمــل و نقــل،
بحثهــای قانونــی ،شــرایط بــد اقتصــادی
کشــور کــه ســرمایهگذاری خطــر پذیــر را از
ســودآوری دور کــرده اســت ،جــذب ســرمایه
بــرای اســتارتآپ کارچیــن بــا دشــواریهای
متعــددی روبــرو بــوده اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه مــا معتقدیــم کــه کارچیــن رقیــب
دیگــر بازیگــران ایــن حــوزه نیســت و بــه
عنــوان یــک پلتفــرم زیرســاختی میتوانــد
بــا فنــاوری بالکچیــن زیرســاخت حمــل و
نقــل را توســعه دهــد و در ایــن راســتا بایــد
منابــع الزم را جــذب کنــد.
تمــام ایــن منابــع درگیــر و
ا ســتفا د ه شــد ه ا ســت ؟
بلــه ،تمــام ایــن منابــع بــرای توســعهها
پلتفــرم تــا بــه امــروز اســتفاده شــده و بــرای
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گســترش و عملیاتــی کــردن زیرســاخت نیــاز
اســت تامیــن مالــی جدیــد و گســتردهای
انجــام شــود تــا پــروژه کارچیــن نهایــی شــود.
در حــال حاضــر بــا منابــع صرفشــده MVP
کارچیــن توســعه داده شــده و در مراحــل
پایانــی توســعه محصــول قــرار داریــم کــه
بــرای آینــده نیــاز بــه ســرمایهگذاری و جــذب
منابــع اســت کــه از طریــق فــروش توکــن رخ
خواهــد داد؛ چــرا کــه افــرادی کــه قصــد دارند
تــا از پلتفــرم کارچیــن اســتفاده کننــد ،بایــد
توکــن کارچیــن را بخرنــد .بــر همیــن اســاس
نیــز تاکمپیــن مالــی و عملیاتــی شــدن کارچین
نیــاز بــه عرضــه عمومــی توکــن کارچیــن و
توســعه بــازار آن وجــود دارد کــه در ایــن زمینه
اقداماتــی در حــال اجراســت.
تو کــن کا ر چیــن ا ز طر یــق ر و ش
( TGE (Token Generation Eventعرضــه
خواهــد شــد؛ در واقــع ،عرضــه تمــام
توکنهــای کارچیــن در یــک مرتبــه و از
طریــق  ICOانجــام نمیشــود؛ بلکــه بــا روش
 TGEتوکنهــای کارچیــن طــی مراحــل
مختلفــی در ســه ســال اینــده بهفــروش
خواهــد رفــت تــا تامیــن مالــی و توســعه
پلتفــرم انجــام شــود.
از مهمتریــن مســائلی کــه در زمینــه تامیــن
مالــی کارچیــن وجــود دارد ایــن اســت کــه
ایــن پلتفرمــی نیســت کــه صرفــا بــازار ایــران
را در اختیــار داشــته باشــد؛ بلکــه میتوانــد
در همــه نقــاط جهــان کارکــرد داشــته باشــد؛
در واقــع کارچیــن محصــور بــه جغرافیــای
خاصــی نیســت و نیــاز اســت ،تامیــن مالــی
بیــن المللــی بــرای آن صــورت بگیــرد و توکن
کارچیــن در نقــاط دیگــر جهــان عرضــه شــود.
از آنجاکــه ایجــاد کننــدگان اولیــه و اصلــی
شــبکه کارچیــن ایرانــی هســتند ،ایــن احتمال
وجــود دارد که برچســب ایرانــی بودن بــر روی
کسـبوکار کارچیــن باعــث ایجــاد مشــکالتی
در زمینــه توســعه بیــن المللــی شــود.
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فکــر مــی کنیــد منابعــی کــه
بایــد تأمیــن شــود بــرای توســعه
و ســرمایه گــذاری هایــی کــه
درآینــده بــرای کارچیــن بایــد
باشــد چقــدر اســت؟
عرضــه عمومــی توکــن کارچیــن فرایند بســیار
شــفافی خواهــد داشــت و در یکــی از صرافی ها
مــا عرضــه خواهد شــد و مــردم مــی تواننــد این
توکــن را آزادانــه بخرنــد و بفروشــند .قیمــت آن
در بــازار مشــخص مــی شــود؛ امــا بــه صــورت
کلــی میــزان ســرمایهگذاری محرمانــه اســت.
چــرا فراینــد تامیــن مالــی پــروژه
کارچیــن طوالنــی شــد و در ایــن
مســیر مهمتریــن چالــش چــه
بــوده اســت؟
ببینیــد ،بــه طــور کلــی بابــت ایــن تأخیــری که
در تامیــن مالــی پــروژه کارچیــن احســاس مــی
شــود بهتر اســت ،توضیــح بدهــم .یک بخشــی
از موضــوع بــه ماهیــت کســب و کار مربــوط
اســت؛ چــرا کــه یــک  MVPبالکچینــی
بــا یــک اپلیکیشــن موبایلــی و مــوارد رایــج
در مارکتینــگ بســیار متفــاوت اســت؛ تامیــن
مالــی و مارکتینــگ یــک  MVPمبتنــی بــر
زنجیرهبلــوک اصــوال ســاده نیســت؛ چــرا کــه
کســبوکارهای مشــابه و نیــروی کار دارای
تجربــه و متخصــص بســیار محــدود هســتند.
شــاید برایتــان جالــب باشــد کــه بگویــم یــک
بررســی دراینبــاره داشــتیم .البتــه هدفمــان
معرفــی اســتارتآپهای بالکچینــی حــوزه
حمــل و نقــل شــبیه کارچیــن در دنیــا بــود کــه
بــه مخاطبمــان بگوییــم کــه در دنیــا مث ـ ً
ا این
 10اســتارت آپ ،شــبیه کارچین ،وجــود دارد و بر
اســاس همین ایــده کارچیــن کار می کننــد؛ این
در حالــی اســت کــه زمانی کــه ایــن موضــوع را
بررســی کردیــم متوجــه شــدیم کــه همــه ایــن
پلتفرمهــا بیــش از دوســال از فعالیتشــان
گذشــته کــه توانســتهاند پــروژه را اصطالحــا
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آموزش
النــچ کننــد .بعــد از  2ســال 3 ،ســال و حتــی 4
ســال که از ایــده و اجــرا گذشــته بــود ،همچنان
ماننــد کارچیــن در مرحلــه توســعه قرار داشــتند.
از ســویی دیگــر یکــی از موضوعاتــی
کــه باعــث شــد فراینــد اجــرای پــروژه
کارچیــن زمــان زیــادی صــرف کنــد ،بحــث
محدودیــت در منابــع مالــی اســت؛ البتــه
منابــع مالــی تمــام موضــوع نیســت و بحــث
اصلــی مــدل کســبوکاری یــک پــروژه
بال کچینــی اســت کــه بهدلیــل نبــود
تجربــه مــا بایــد آزمــون و خطاهــای متعددی
انجــام دهیــم کــه دلیــل اصلــی ایــن بحــث
نیــز عــدم وجــود کارشــناس تحلیــل پــروژه
بالکچیــن در ایــران اســت .موضــوع تحلیــل

ایجــاد ســند باکــس بــه توســعه ایــن ظرفیــت
کمــک کنیــم؛ واقعیــت ایــن اســت کــه
کارچیــن محــدود بــه مرزهــای ایــران نیســت
و صرفــا شــروع بــه کار ایــن کســبوکار در
ایــران خواهــد بــود کــه باعــث میشــود،
آزمایــش اولیــه اســتفاده از کارچیــن در
ایــران انجــام شــود .بــر همیــن اســاس نیــز
عالقهداریــم ،از ظرفیــت زیرســاخت تامیــن
مالــی جمعــی اســتفاده کنیــم.
مخالفــت و تضــادی میــان ایــن موضوعــات
وجــود نــدارد کــه تامیــن مالــی کســبوکار
کارچیــن در ایــران از طریــق پلتفــرم ققنــوس
بــا عرضــه توکــن کارچیــن انجــام شــود و
کارچیــن در پشــت صحنــه بــر روی اتریــوم

در نظــر گرفتــه شــده و فکــر میکنیــم ســال
آینــده اتفاقــات بســیار خوبــی بــرای آن رخ
خواهــد داد کــه در ایــن مســیر تــاش بســیار
زیــادی انجــام میشــود.
اعتقــاد دارم رویــا و امیــد مســئله مهمــی در
فضــای کاری اســتارتآپی اســت و فــردی
کــه در حــوزه اســتارتآپی در حــال فعالیــت
اســت و رویاهــای بزرگــی نــدارد ،اصــوال
اشــتباه وارد اکوسیســتم فعالیــت اســتارتآپی
شــده اســت .مــا در کارچیــن امیــد بســیار
زیــادی داریــم و معتقدیــم کــه کارچیــن
بــرای بــازار جذابیــت بســیار زیــادی دارد و
میتوانــد مســائل جــدی و بزرگــی را در بــازار
حملونقــل ازجملــه انحصــار ،قیمتهــای

توکــن کارچیــن میتوانــد بــر
روی پلتفــرم ققنــوس عرضــه
شــود و در یــک صرافــی ایرانی
ماننــد اکســیر نیــز فهرســت
شــود؛ از هــر راهــکاری بــرای
تا میــن ما لــی کا ر چیــن
ا ســتقبا ل میکنیــم ؛ ا مــا
نبایــد بــا عبــور از خطــوط
قرمــز ماهیــت کســبوکار
کارچیــن را تغییــر دهــد
پــروژه و مــدل کسـبوکار بســیار مهم اســت؛
چــرا کــه اگــر ایــن موضــوع بــه درســتی
شناســایی و اصــاح نشــود ،نمیتــوان بــه
ســرمایهگذار تفهیــم کــرد کــه بــر روی چــه
محصولــی در حــال ســرمایهگذاری اســت و از
تمــام زوایــای کســب و کار باخبــر نمیشــود
و بــا ایــن حســاب ســرمایهگذاری بــر روی
محصــوالت مبتنــی بــر بالکچیــن بســیار
دشــوار خواهــد بــود.
آ یــا کا ر چیــن ا ســتفا د ه ا ز
پلتفرمهــای تامیــن مالــی دارای
مجــوز ازجملــه ققنــوس را بــرای
تامیــن مالــی در نظــر دارد؟
تمــام تــاش تیــم کارچیــن اســتفاده از
ظرفیــت قوانیــن و مقــررات اســت؛ در ایــن
راســتا نیــز بــا برخــی از نهادهــای رگوالتــور
صحبتهایــی شــد تــا بتوانیــم از ظرفیــت
تامیــن مالــی در کشــور اســتفاده کنیــم و بــا
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ســوار باشــد و از ســویی دیگــر ایــن توکــن در
صرافــی ایرانــی ماننــد اکســیر نیــز فهرســت
شــود .توکــن کارچیــن یــک توکــن کاربــردی
( )Utility Tokenاســت کــه در اســتفاده از
ظرفیتهــای قانونــی مــا را دچــار مشــکل
میکنــد؛ امــا عالقــه داریــم از هــر راهــکاری
کــه خطــوط قرمــز و ماهیــت اصلــی کســب
و کار مــا را تغییــر ندهــد ،بــه منظــور تامیــن
مالــی بــرای ســرمایهگذاری و توســعه
زیرســاخت اســتفاده کنیــم.
آینــده پــروژه کارچیــن را چگونــه
میبینیــد و ســال دیگــر کارچیــن
در چــه نقط ـهای قــرار دارد؟
تقریبــا در نقطــه آغــاز کارهــای اجرایــی
بــرای پــروژه کارچیــن هســتیم .قطعــا بــا
اجرایــی شــدن و آمــاده شــدن محصــول وارد
فــاز عملیــات ،تســت و ورود بــه بــازار خواهیم
شــد .رویاهــای بســیار بزرگــی بــرای کارچین
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بــاال ،کارمزدهــای بــاال ،مقیــاس پذیــری
پلتفــرم و عــدم مشــارکت راننــدگان و
مســا فر ا ن د ر گســتر ش پلتفر مهــا ی
حملونقــل را مرتفــع کنــد.
توکنهــای کارچیــن حــق رای نیــز دارنــد
و از آ نهــا میتــوان بــرای رای گیــری
نیــز اســتفاده کــرد؛ در حقیقــت ،قوانیــن و
چارچوبهــای فعالیــت را اعضــای فعــال
در پلتفــرم ازجملــه راننــدگان مشــخص
میکننــد کــه جذابیــت آن را افزایــش
مید هــد .
آینــده پلتفر مهــای حــوزه حملونقــل
بــر روی فنــاوری بال کچیــن اســت؛
پلتفرمهــای بالکچینــی در آینــده ســهمی
کلیــدی از بخــش حمــل و نقــل را خواهنــد
داشــت و کارچیــن آغازگــر مســیری در ایــن
حــوزه اســت .تاکیــد دارم کــه تــا پایــان
ســال جــاری پــروژه کارچیــن عملیاتــی
خواهــد شــد.
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قیمت(ریال)

٢٤٠٠٠
٢٣٠٠٠

نمودار  :1قیمت توکن پیمان

گـــزارش رونـد اقـتـصـادی
توکــنپیمـان

٢٥٠٠٠

٢٢٠٠٠
٢١٠٠٠

٩٩/٨/١٧

٩٩/٨/١٥
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میزان خریــد توکــن پیمــان در تاریــخ  99/08/15به تعــداد  121439اســت.
یعنــی درســت چنــد روز قبــل از مشــخص شــدن رئیسجمهــور آمریــکا .
گزارش جهانی اونس طال و دالر
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تعداد توکن

٩٩/٧/٣

همانطــور کــه میتــوان در نمــودار مالحظــه کــرد قیمــت جهانــی
اونــس طــا بعــد از تاریــخ  99/07/01در دو ناحیــه بــا مقاومــت 1930
دالر برخــورد داشــته و بعــدازآن کــه موفــق بــه شکســت آن نشــده
مجــددا قیمــت تــا محــدوده  1860دالر ریــزش داشــته ولــی در ایــن
ســطح حمایتشــده و ضمــن افزایــش  5.5درصــدی ایــن بــار موفــق
بــه شکســت  1930دالری شــده و تــا  1960دالر هــم افزایــش پیداکرده
و در تاریــخ  99/08/18قیمــت اونــس طــا در محــدوده  1950دالر
واقعشــده اســت.
در مــورد دالر هــم میتــوان گفــت کــه بعــد از تاریــخ  99/07/01قیمــت
دو بــار بــا حمایــت در مبلــغ  268.745ریــال مواجــه شــده و بعــدازآن
حمایت شکســته شــده و ریزشــی تــا مبلــغ  232.063ریال داشــته اســت.

نمودار  :3فروش توکن پیمان

بــا توجه بــه نمــودار قیمــت پیمــان ،از ابتــدای مهرمــاه تــا تاریــخ 99/07/12
قیمــت پیمــان رونــد صعــودی داشــته و بــه مبلــغ  21521ریــال رســیده و در
تاریــخ  99/07/27در مبلــغ  23669ریــال بــه اوج قیمــت خــود رســیده و بعد
از رســیدن بــه این مقــدار قیمــت رونــد نزولــی داشــته و در تاریــخ 99/07/30
به مبلــغ  19419ریــال رســیده و مجــددا بعدازایــن تاریــخ روندی رو به رشــد
داشــته و در ایــن هفتههــای اخیــر بــه دلیــل انتخابــات آمریــکا در قیمــت
 21000ریــال نوســان داشــته اســت  .قیمــت پیمــان در تاریــخ 99/08/15
بــه مبلــغ  20912ریــال رســید کــه بعــد از انتخــاب بایــدن بهعنــوان رئیــس
جمهــوری آمریــکا دالر و اونس جهانــی کاهشیافتــه درنتیجــه قیمت توکن
پیمــان نیــز کاهشیافــت و در تاریــخ  99/09/18بــه مبلــغ  18105ریــال
رســیده اســت .بــا توجــه بــه کاهــش نــرخ دالر و اونــس جهانی طــا قیمت
پیمــان نیــز رونــدی نزولــی داشــته و افــت  7درصــدی را تجربه نموده اســت.
بــا توجــه بــه نمــودار تعــداد توکــن پیمــان میتــوان مشــاهده کــرد کــه
تقاضــا بــرای توکــن پیمــان روزبـهروز در حــال افزایــش اســت .و بیشــترین
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تغییر روزانه (درصد)

ن در هفتههایی که گذشت
پیما 

تاریخ

نمودار  :2تغییرات روزانه پیمان

کسب و کار

٩٩/٧/١

کارشناس توسعه

١٩٠٠٠
٩٩/٧/٣

زهرا پیرهادی

طــا بــا حجــم کــم و ارزش بــاال میتوانــد یــک پشــتوانه و ســرمایه باشــد کــه
در مواقــع ضــروری مورداســتفاده قــرار بگیــرد .یکــی دیگــر از خــواص جالــب
طــا ایــن اســت کــه بــا ســرعت مناســبی قابلیــت تبدیلشــدن به پــول نقــد را
دارد .مجمــوع ایــن مزایــا باعــث شــده اســت ایــن روزهــا توجــه همه بــه طال
جلــب شــود؛ بنابرایــن اگــر کســی طــا دارد بایــد در حفــظ آن کوشــا باشــد.
بــرای نگهــداری پــول و حفــظ آن در مقابــل آســیبهای مختلــف مثــل تــورم،
نگهــداری طــا بهتریــن راه اســت تــا در زمــان نیــاز بــه پــول بتــوان خیلــی
ســریع طــا را بــه وجــه نقــد تبدیــل کــرد.

٢٠٠٠٠

تاریخ
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٩٩/٧/١٩

٩٩/٧/١٧

٩٩/٧/١٥

٩٩/٧/١٣

٩٩/٧/١١

٩٩/٧/٩

٩٩/٧/٧

٩٩/٧/٥

٩٩/٧/٣

٩٩/٧/١
٩٩/٧/١
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نمودار  :2درصد تغییرات روزانه قیمت توکن دایاموند

٩٩/٧/٢٣

٩٩/٧/١٩

٩٩/٧/١٧

٩٩/٧/١٥

٩٩/٧/١١

٩٩/٧/١٣

٩٩/٧/٩

٩٩/٧/٧

٩٩/٧/٥

٩٩/٧/٣

٩٩/٧/١

همانطــور کــه در نمــودار میتــوان مشــاهده کــرد ،از ابتــدای مهــر تــا
 99/07/27توکــن المــاس دایامونــد رونــدی صعــودی داشــته اســت و
همچنیــن در تاریــخ  ۲۷مهــر دارای بیشــترین قیمت بــه مبلــغ 3264080
ریــال بــوده اســت .همانطــور کــه میدانیــم قیمــت توکــن المــاس
دایادایامونــد وابســته بــه دو فاکتــور قیمــت دالر طــا و قیمــت اعالمــی
راپاپــورت اســت .قیمــت اعالمــی راپاپــورت تغییــری نکــرده اســت ولــی
بــا توجــه بــه شــکل ،بعــد از ایــن تاریــخ یعنــی  99/07/28بــه دلیــل
کاهــش قیمــت دالر ،قیمــت دایامونــد هــم کاهــش پیــدا کــرده اســت.
ایــن کاهــش قیمــت دالر بــه دلیــل تاثیــرات انتخابــات آمریــکا بــوده کــه
ســبب شــده ســرمایهگذاران کمتــر بــه ایــن ارز عالقــه نشــان دهنــد .تــا
دو هفتــه بــازار تحــت تاثیــر انتخابــات آمریــکا قــرار گرفتــه و نوســانات
زیــادی داشــته اســت؛ امــا بــا انتخــاب شــدن بایــدن بــه عنــوان رئیــس
جمهــوری آمریــکا و هیجانــی شــدن بــازار ،دالر در تاریــخ 99/08/18
کاهــش پیــدا کــرده در نتیجــه تحــت تاثیــر قیمــت دالر ،قیمــت المــاس
دایامونــد نیــز کاهــش پیــدا کــرده اســت .بــا توجــه بــه نوســانات دالر از
اول مهــر تــا تاریــخ  99/08/18توکــن المــاس دایامونــد دارای بــازده 2
درصــدی بــوده اســت.

٢٧١٧٠٠٠

نمودار فروش توکن دایادایموند

المــاس از آن رو بــرای ســرمایهگذاری مناســب و امــن شــمرده
میشــود کــه ارزش آن بــا شــیب نســبتا ثابــت و پایــداری در حــال
افزایــش اســت .یکــی از دالیــل طبیعــی افزایــش ارزش المــاس،
کاهــش مــداوم در تولیــد آن اســت .همچنیــن المــاس بــه دلیــل
دارا بــودن ارزش ذاتــی فیزیکــی خــود ،تحــت تاثیــر تحــوالت
سیاســی ،اقتصــادی و  ..نبــوده و ارزش آن در طــول زمــان حفــظ
میشــود .بــرای ورود اشــخاص دارای ســرمایههای خــرد بــه بــازار
المــاس و حمایــت از آنهــا بــرای دســتیابی بــه منافــع ارزشــمند
آن از یکســو و صیانــت از دارایــی و ســرمایه آنهــا از دیگــر ســو،
فنــاوری دفتــر کل توزیعشــده راهــکار ســازندهای را فراهــم آورده
اســت .بــا کمــک ایــن فنــاوری میتــوان داراییهــای مختلــف
را توکنســازی کــرد ،بدیــن معنــی کــه بــه پشــتوانه آن دارایــی،
تعــدادی توکــن صــادر کــرد کــه هــر یــک از ایــن توکنهــا ،بــه
بخشــی از آن دارایــی پشــتوانه داللــت دارد .بــه خصــوص در مــورد
المــاس کــه امــکان خردپذیــری فیزیکــی آن وجــود نــدارد و از ایــن
طریــق میتــوان بخــش بســیار کوچکــی از آن را بــا اســتفاده از
توکــن خریــداری کــرد.

٣٣١٧٠٠٠

نمودار  :1قیمت دایاموند

گزارش روند قیمیت توکن
الامس دایادایموند

قیمت(ریال)

تاریخ
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اخـبار

شفافیت بیشتر؛
چهارمین روش تامین
مالی جمعی بالکچینی
در راه است

دنیــای بالکچیــن برپایــه مفاهیــم ســنتی بنــا شــده اســت .بنابرایــن ،تعجبی
نــدارد کــه ســازوکارهای جدیــد بالکچینــی را بــرای تامیــن مالی جمعــی نیز
ببینیــم .ســازوکارهایی که بــرای نوســازی عرضههــای اولیــه عمومــی ()IPO
پــا بــه میــدان میگذارنــد.
تامیــن مالــی جعــی بــر بســتر بالکچیــن ICO، IPOو STOرا بــه خــود دیــده
اســت .حال نوبت به روشــی جدیــد بــه نــام (IPO (Initial Parachain Offering
کــه همنــام نــوع ســنتی خــود اســت ،رســیده تــا تحولــی دیگــر در ایــن حــوزه
ایجــاد کند .ایــن روش بــر روی محصولــی جدید بــا نــام پلــکادات ( )Polkadotو
بــر پایــه Web3.0امکانپذیــر شــده اســت.
پروتکل
به گفته پیتــر ماوریــک ،یکــی از مدیریان ارشــد ایــن پــروژه ،پلــکادات
ِ
پروتکلهاســت کــه از یــک الیــه صفــر بالکچینــی بــرای برقــراری ارتبــاط
فرعــی ( )Parachainالیــه یــک اســتفاده میکنــد.
میــان بالکچینهــای
ِ
بســیاری از بنیانگــذاران پروژههــای بالکچینــی کــه از پلتفرمهایــی ماننــد
اتریــوم اســتفاده کردهانــد ،پلــکادات را تجربـهای بســیار کارآمدتــر ،قدرتمندتر
و بهینهتــر از آنهــا میداننــد.
تفاوت ICOباIPO
برخــاف،ICOدر IPOتیمهایــیکــهقصدتامیــنمالیدارنــد،بایددریــکفرایند
آزادحراجــیجایــگاهخــودرادرپلــکاداتبــهدســتبیاورنــد.جایگاهــیکــهفقــط
100تــاازآنموجــوداســتوپسازطــیاینمرحلــهتنهااجــازهخرجکــردنمبالغ
جمعآوریشــدهدرقالــبدات(،)DOTرمزارزپایــهپلــکادات،درقراردادهاییازپیش
نوشــتهشــدهرادارنــد.درواقــعمبالــغبــهبنیانگـذارانپروژههــایمنتخــبقرض
دادهمیشــود؛درحالیکــهدرمــدلمبتنــیبــر،ICOمبالــغرمـزارزیبــهحســابی
واریزمیشــدکههیــچنظارتــیبــررویآنوجودنداشــتوتنهــادراختیــارمالکان
اصلیپــروژهبود.بــهاینترتیببالکچینپلکاداتازشــفافیتبیشــترینســبت
بــهنمونههایمشــابهماننــداتریــومبرخــوردارخواهــدبود.
بــههمیــندلیــل،بــاوجــوداینکــهپلــکاداتمراحــلاولیــهشــکلگیریراطــی
میکنــد،بســیاریازشــرکتهاآمادگــیخــودرابـرایپیوســتنبــهایــنپلتفــرم
اعــامکردهانــد.
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هرچه غیرمتمرکزتر بهتر
بــر ا ی ا و لینبــا ر د ر د نیــا ی بال کچیــن ،

ســرمایهگذاران از حقــوق قانونــی نســبت بــه

ســرمایهگذاری خــود برخــوردار خواهنــد بــود.

مانتــرا داو (  ،)Mantra DAOیــک پلتفــرم تامیــن مالــی
غیرمتمرکــز ( )DeFiکــه توســط جامعــه بالکچینــی مدیریــت
میشــود و تمرکــز آن بــر روی حوزههــای ســهامداری ،وامدهــی
و حاکمیــت اســت ،اعــام کــرد فــاز اولیــه عضوگیــری خــود را بــا
موفقیــت و جمــعآوری مبلــغ  5/9میلیــون دالر بــه پایــان رســانده
اســت.
هــدف از راهانــدازی ایــن پــروژه غیرمتمرکزســازی هــر چــه بیشــتر
تامیــن مالــی جمعــی عنــوان شــده اســت.
بــر همیــن اســاس در ایــن پــروژه قــرار اســت از کنتــرل بیــش از حــد
ســرمایهگذاران بــزرگ (بــه دلیــل ســرمایهگذاری زیــاد و درنتیجــه
ســهامداری بیــش از حــد) جلوگیــری شــود.
همچنیــن بــرای اولینبــار در دنیــای بالکچیــن ،ســرمایهگذاران از
حقــوق قانونــی نســبت بــه ســرمایهگذاری خــود برخــوردار خواهنــد
بــود.
اعتبار امضای الکترونیک
بــه گفتــه بنیانگــذاران« :امضاهــای الکترونیکــی در بســیاری از
حوزههــای قضایــی معتبــر هســتند و ایــن موضــوع راهکاری مناســب و
شــفاف بــرای محافظــت از ســرمایهگذاران خــرد بــه وجــود آورده اســت.
بــر ایــن اســاس ،مــا قراردادهایــی را منتشــر خواهیــم کــرد کــه در آن
کاربــران آدرس کیفپــول رمــزارزی خــود و مقــدار مشــارکت در پــروژه
را قیــد خواهنــد کــرد».
در ایــن پلتفــرم ،مبالــغ تامینشــده تحــت تولــی و نظــارت یــک شــرکت
مجــوزدار خواهــد بــود .همچنیــن ایــن شــرکت مســئول حسابرســی
شــرکت متقاضــی تامیــن مالــی اســت تــا بــه ســرمایهگذاران اطمینــان
داده شــود کــه ســرمایه آنهــا در جایــی درســت خــرج خواهــد شــد.
بدیــن ترتیــب فشــار بیشــتری بــر روی شــرکتهایی کــه مبالــغ
درنهایــت بــه دســت آنهــا میرســد ،در وفــای بــه تعهدهــا بــه وجــود
خواهــد آمــد کــه دیگــر مزیــت اصلــی ایــن پلتفــرم اســت.

ماهنامه ققنوس | شماره سوم

ورود پیمان به پلتفرم
مبادله نوبیتکس

پایـانکمپینخیـریه
بالکچینی مهر آفرین

بــا اضافه شــدن بــازار پیمــان /تتــر در پلتفرمهای
مبادلــه اکســیر و نوبیتکــس میتــوان در ایــن
پلتفرمهــا نیــز اقــدام بــه مبادلــه کنیــد

بــا پایــان یافتــن ایــن کمپیــن در آبانمــاه مبلــغ
جمعآور یشــده بهعــاوه مبلغــی کــه میزبــان
متعهد شــده بــود بــه موسســه مهرآفریــن تحویل
داده شــد.

توکــن پیمــان بهعنــوان اولیــن و پرفروشتریــن توکــن ایرانــی بــه صورت
رســمی در فهرســت پلتفــرم مبادلــه نوبیتکــس قــرار گرفته اســت و شــما از
این پــس میتوانیــد عــاوه بــر پلتفــرم اکســیر ،پیمــان را بــا تتــر ،در پلتفرم
نوبیتکــس نیــز مبادلــه کنید.

با پایــان یافتــن زمــان عرضــه توکــن خیریــه مهــر  ،شــبکه ققنــوس اتمــام این
پــروژه را اعــام کــرد.
توکــن مهــر یــک توکــن خیریــه بــود کــه بــه میزبانــی شــرکت فناوریهــای
اطالعاتــی و مالــی توزیعشــده یکتا ققنــوس پــارس صــادر و عرضه میشــد .هر
توکــن به مبلغ اســمی صــد هـزار ریــال به فــروش رســید و هزینــه دریافت شــده
از دارنــده آن بهصــورت مســتقیم صــرف م ـوارد موردنظــر موسســه مهرآفریــن
خواهــد شــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه بهمنظــور حمایــت از ایــن حرکــت
خداپســندانه ،میزبــان ،ایــن توکــن را بهصــورت نیمبهــا بــه کاربـران ارائــه کــرد.
حــال زمــان عرضــه ایــن توکــن بــه پایــان رســیده اســت و در آبانمــاه مبلــغ
جمعآوریشــده بهعــاوه مبلغــی کــه میزبــان متعهــد شــده بــود (برابــر بــا مبلغ
دریافتشــده از کارب ـران) ،بــه موسســه مهرآفریــن تحویــل داده شــد .در مــدت
پنجماهــه عرضــه 2679،توکن مهــر توســط کاربران شــبکه ققنــوس خریداری
شــد کــه نشــان از اهمیــت موضــوع خیریــه در نــزد آنهــا دارد.
با توجــه بــه اســتقبالی کــه از ایــن توکــن شــد ،موسســه مهرآفریــن در آینــدهای
نزدیــک بــا برنامههــای بهتــر و گســتردهتر از فرصتــی که شــبکه ققنــوس برای
امــور خیریــه ایجــاد کــرده اســت ،اســتفاده خواهــد کــرد کــه جزئیــات آن متعاقبا
اعــام خواهــد شــد.
موسســه خیریــه مهرآفرین پنــاه عصر بــه شــماره ثبــت ،21015فعالیت رســمی
خــود را بــا دریافت مجوز رســمی از ســازمان بهزیســتی کل کشــور از ســال1386
و بــا هــدف کاهــش ان ـواع آســیبهای واردشــده بــر قشــر آســیبپذیر جامعــه
(زنــان و کــودکان) آغــاز نمــود .این موسســه بــا تحــت پوشــش قـرار دادن بیش
از 22000تــن از کــودکان بازمانــده از تحصیــل ،مــادران و کودکان بدسرپرســت و
بیخانمــان و مبتالبــه اعتیــاد و کــودکان کار و خیابانی ،توانســته گســتره فعالیت
خــود را به ســطح ملــی برســاند.
موسســه مهــر آفریــن از بدو شــروع فعالیــت خود بــر پژوهــش و تحقیــق اهتمام
داشــته و همـواره ســعی کرده اســت بــا رویکــردی نویــن به مســئله نیکــوکاری
بپــردازد .ایــن موسســه در راســتای حمایــت خــود از خانوارهــای آســیبدیده از
ویــروس کرونــا ،بخشــی از تمرکــز خــود را بر راهــکاری نویــن جهت جمـعآوری
کمکهــای خیریــن و مــردم عزیــز ای ـران ق ـرار داده اســت.

پیمان ،توکن پایه شبکه ققنوس
توکــن پیمــان بــا پشــتوانه داراییهــای مــورد تاییــد بنیــاد ققنــوس بــه
ارزش یــک ســوت طــای  ۲۴عیــار اســت .از پیمــان بــه منظــور پرداخــت
کارمزدهــای شــبکه ققنــوس اســتفاده میشــود و درواقــع ،پیمــان ،توکــن
پایــه شــبکه ققنــوس اســت .نقدشــوندگی ایــن توکــن توســط میزبانــان
خوشنــام شــبکه ققنــوس تضمیــن شــده اســت.
خریــد و بازخریــد توکن پیمــان در کیــف توکــن ققنوس قابــل انجام اســت.
ایــن اپلیکیشــن بــرای تمامــی سیســتم عاملهــا ازجملــه ،اندرویــد iOS ،و
وینــدوز تولیــد و طراحــی شــده اســت .شــما بــا اســتفاده از آن میتوانیــد
توکنهــای شــبکه ققنــوس مثــل دایادایمونــد (بــا پشــتوانه المــاس) ،مهــر
(بــا هــدف شــرکت در کار خیــر) و غیــره را خریــداری و مدیریــت کنیــد؛ بــه
صــورت بیســت و چهــار ســاعته و در هفــت روز هفتــه.
بــا اضافــه شــدن بــازار پیمــان /تتــر در پلتفرمهــای مبادلــه اکســیر و
نوبیتکــس شــما میتوانیــد ،عــاوه بــر خریــد و بازخریــد توکــن پیمــان در
کیــف توکــن ققنــوس ،در ایــن پلتفرمهــا نیــز اقــدام بــه مبادلــه کنیــد .در
ایــن پلتفرمهــا شــما میتوانیــد پیمــان را بــه بهتریــن قیمــت خریدوفروش
کنیــد.
نوبیتکــس یــک بســتر مبادلــه امــن و کامــ ً
ا بومــی اســت کــه در آن
میتوانیــد بــدون نگرانــی از تحریمهــا بــه خریدوفــروش بیتکویــن و
ســایر رمزارزهــا و مبادلــه آن بــا ریــال بپردازیــد.
بــازار نوبیتکــس  ۲۴ســاعته فعــال اســت و بــا عضویــت در ایــن پلتفــرم
میتوانیــد از بــازار پیمــان /تتــر ( )PMN/USDTاســتفاده کنیــد .نوبیتکــس
بــا تاییدیــه معاونــت فنــاوری ریاســت جمهــوری ،اولیــن بســتر دانشبنیان
مبادلــه رمزارزهــا در ایــران اســت.
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جعفــر محمــدی ،بنیانگــذار پلتفــرم تامیــن مالــی «دونگــی» ،از وضعیــت پلتفرمهای
ایــن حــوزه و چالشهــای آنهــا میگویــد

در رشایط فعیل بال کچنی هم کمیک
به تامنی مایل جمعی نخواهد کرد
حجت عباسی

عضو تحریریه

تامیــن مالــی جمعــی موضوعــی اســت در کشــورهای مختلــف بــا اســتقبال
فراوانــی روبــهرو شــده اســت؛ امــا در ایــران ایــن حــوزه پرطرفــدار در مرحلــه
نــوزادی اســت و هنــوز موانعــی زیــادی را پیــش روی خــود میبینــد .بــرای درک
جزئیــات بیشــتر در مــورد ایــن مقولــه بــا جعفــر محمــدی ،بنیانگــذار پلتفــرم
دونگــی ،مصاحبــهای ترتیــب دادیــم تــا وضعیــت پلتفرمهــای اینچنینــی در
ایــران و پتانســیلهای فنــاوری بالکچیــن در ایــن حــوزه را از زبــان ایشــان
بشــنویم.

چــه چالــش هــای رایجــی در حوزه
تامیــن مالــی جمعــی هــم اکنــون
وجــود دارد؟
حــوزه ،حــوزه جدیــدی هســت .چارچوبگ ـذاری
آن در کشــور خیلــی وقــت نیســت کــه انجــام
شــده .آییننامههــا و دســتورالعملهایش بــرای
حوزههــای مختلــف وجــود ن ـدارد و کار کــه جلــو
م ـیرود و بــه مســئله اجرایــی بــر میخــورد بایــد
منتظــر ســازمان تنظیمگــر آن یعنــی ســازمان
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بــورس اوراق بهــادار و در برخی از مســائل ،شــرکت
فرابــورس ایران باشــیم کــه روی این قضیــه بیایند
و چارچــوب هــا را تنظیــم کنند و بــه ما اعــام کنند
یا زیــر ســاختهایی که نیــاز هســت را آمــاده کنند
و خوب ایــن زمــان زیــادی میبــرد تــا دوبــاره یک
خــورده جلوتــر برویــم و دوبــاره بــا مشــکل اجرایی
دیگــری مواجــه شــود.
ایــن قضیــه باعــث شــده کــه علیرغــم اینکــه
زمــان زیــادی از انتشــار دســتورالعمل تامیــن مالی
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جمعــی میگــذرد و حــدود 2ســال ونیــم هســت
کــه در ســازمان بــورس اوراق بهــادار و شــورای
عالــی بــورس اوراق بهــادار تصویــب شــده ،هنــوز
نتوانســته بــه مرحلــه اجرایــی برســد و پلتفرمهای
مــا علیرغــم اینکــه در اردیبهشــت مــاه امســال
مجــوز قطعــی را دریافــت کــرده اند بــه دلیل همین
مســائل اجرایــی ،تــا بــه امــروز کــه در خدمت شــما
هســتیم ،هنوز پــروژه فراخوانهــای تامیــن مالی را
در هیــچ یــک از پلتفــرم هــا شــاهد نیســتیم.

خوشــبختانه ایــن فعالیتهــای اجرایــی و
اقدامــات مرتبــط بــا آن بــه گامهــای آخــرش
نزدیــک میشــود و مــا انشــااهلل در پاییــز امســال
پروژههــای تامیــن مالــی زیــادی را در پلتفــرم
دونگــی خواهیــم داشــت.
خــوب ،یکــی از موضوعــات مهــم
ایــن هســت کــه قاعدتــا تــا بــه
امــروز فعالیــت جدیــدی از ســمت
پلتفرمهــای تامیــن مالــی بــرای
تامیــن مالــی اســتارت آپ هــا و
کســب و کارهــای نوپــا ،انجــام
نشــده اســت .در ایــن حــوزه دونگی
تــا بــه امــروز اقــدام خاصــی کــرده
اســت یــا مثــ ً
ا در ماههــای آتــی
خیلــی جدیتــر اقدامــات خاصــی را
انجــام خواهــد داد؟
هیــچ پــروژهای؛ تعــداد پروژههــای انجــام شــده
و راهاندازیشــده صفــر اســت؛ بــه دلیــل ایــن
کــه زیرســاختها و دســتور العملهــای الزم
نهایــی نش ـده اســت .االن دو هفتــه اســت کــه
آخریــن اقدامــات هــم انجــام شــده و پلتفرمهــا
بــه ســمت اجــرای پــروژه و بــه ســمت النــچ
کــردن پروژههــای مدنظــردر حرکــت هســتند.
هــر کــدام از پلتفرمهــا در یــک پــروژه بررســی
شــدند و آمادگــی تامیــن مالــی دارنــد .آنهــا
منتظــر ایــن اقدامــات بودنــد و االن کــه ایــن
اقدامــات تقریبــا بــه آخــر خــط رســیده و همــه
چیــز نهایــی شــده اســت ،مــا بایــد در دو ســه
مــاه آتــی منتظــر تعــداد خوبــی از پروژههــا
باشــیم.
درســت ،امــا قاعدتــا بــه غیــر از
بحــث قانونگــذار ،فکــر میکنــم
در پروژ ههــای تامیــن مالــی
جمعــی ،فرهنــگ هــم قاعدتــا
موضــوع مهمــی اســت کــه در
ایــران متاســفانه هنــوز راه نیفتــاده
و اجرایــی نشــده اســت؛ عادتــی
کــه مــردم بایــد در حــوزه تامیــن
مالــی داشــته باشــند یا حتــی بحث
ســرمایهگذا ریهای خطــر پذیــری
کــه قــرار باشــد تامیــن مالــی بــا
ســود انجــام بدهنــد را داشــته
باشــند ،وجــود نــدارد .در ایــن بــاره
نظــر شــما چیســت و قــرار اســت
چــه اقداماتــی از ســمت دونگــی به
عنــوان اینکــه یــک فرهنگســازی
صــورت بگیــرد و مســیر را بــرای
ســایر پلتفرمهــای تامیــن مالــی
ایجــادکنــد،انجــامشــدهاســت؟

مســالهای کــه وجــود دارد ایــن هســت کــه
مــا در تامیــن مالــی جمعــی بحــث ســرمایه
گــذاری توســط مــردم عــادی را داریــم .ایــن
ســرمایهگذاری بــا ســرمایه گــذاری بانکــی و
حتــی بــا ســرمایه گــذاری بورســی هــم فــرق
میکنــد؛ چــون در ســرمایه گــذاری بانکــی،
ســودی کــه بانــک میدهــد ســود ثابتــی اســت.
البتــه ســود ســرمایهگذاری بورســی هــم قطعــی
نیســت ولــی دو نکتــه مهــم وجــود دارد :شــرکت
هایــی کــه در بــورس هســتند شــرکتهای بالــغ
و کســبوکارهای بــزرگ هســتند و از لحــاظ
پایــداری و ســوددهی وضعیــت پایدارتــری دارند
و همچنیــن شــما در هر لحظــه که امکان داشــته
باشــید ،مــی توانیــد ســهمها را بفروشــید و تبدیل
به پول نقــد کنیــد .امــا تامیــن مالی جمعــی مثل
بانــک کــه هیــچ ،مثــل بــورس هــم نیســت،
بوکارهای بــزرگ یــا
شــما میتوانیــد در کســ 
کســب وکارهــای کوچــک یــا اســتارت آپهــا
ســرمایهگذاری کنیــد و ریسکهایشــان هــم
خیلی باالســت و ممکن هســت که کل ســرمایه
بســوزد و نــه اینکــه یــک مقــدار ضــرر کنیــم و از
آن طــرف ،طبــق قوانیــن ،شــما در شــش مــاه
اول امــکان خریدوفــروش ایــن ســهام را نداریــد
و بعــد از آن هــم بــا امــا و اگرهــا و شــرایط خاصی
ایــن امــکان وجــود دارد و بایــد یــک فرایندهایی
طــی بشــود تــا ایــن بــازار ســرمایه ثانویــه ایجاد
بشــود و امــکان خریدوفــروش وجــود داشــته
باشــد؛ بــا وجــود ایــن ،میتوانــد ســوددهی
باالتــری را داشــته باشــید؛ هــم  High Riskو
هــم  .High Rewardهمیــن موصــوع بــود کــه
باعــث میشــد مــردم ســالیان ســال ،بــه غیــر از
یکســری از افــراد خــاص و ســرمایهگذارهای
حرف ـهای ســمت بــورس نمیرفتنــد .امســال بــا
توجــه بــه وضعیــت مثبتــی کــه شــاخص بورس
در اوایــل ســال داشــت ،افــراد زیــادی آمدنــد
و بــدون آمــوزش و بــدون اینکــه ایــن بــازار را
خیلــی بشناســند ضررهــای زیــادی متحمــل
شــدند .خــوب حــاال همیــن تفاوتــی کــه مابیــن
بانــک و بــورس داشــتیم ،بیــن بــورس و تامیــن
مالی جمعــی هــم ممکن اســت داشــته باشــیم و
افــرادی کــه در حالــت عــادی در بــورس تجارب
خوبــی داشــتهاند ،اینجــا بایــد خیلــی بیشــتر
حواسشــان جمــع باشــد کــه ممکــن اســت
خیلــی ریســکها باالتــر باشــد .ایــن موضــوع
میطلبــد کــه هــم خیلــی از ریس ـکها در ایــن
قضیه گوشــزد شــود و هــم کاربرانــی کــه در این
فضاهــا امــکان ســرمایهگذاری دارنــد ،قــدرت
پذیــرش ریســک را داشــته باشــند .فرهنــگ
ســازی بــه ایــن معنــی هســت و کار پلتفرمهــا
بــه همیــن واســطه ســخت تــر میشــود؛
چــون ایــن کار بســیار ســنگینی اســت؛ پلتفــرم
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هــا بایــد در ابتــدای کار بــه جــای اینکــه روال
عــادی خودشــان را طــی کننــد و بجــای اینکــه
گزینــه هــای  High Riskو  High Rewardرا
داشــته باشــند بایــد برونــد ســراغ پــروژه هــای
بــا ریســک پاییــن تــر کــه ایــن ریســک را یــک
جــوری بشــود کنتــرل کــرد کــه هزینــه بــاالی
فرهنــگ ســازی را نخواهنــد بپردازنــد و بــا توجه
بــه اینکــه هرچــه قــدر ریســک پاییــن تــر مــی
شــود درآمــد هــم پاییــن تــر مــی شــود ،ایــن
ممکــن اســت جذابیــت را بــرای کســب و کارها
و بــرای ســرمایه گذارهــا کــم کنــد و از آن طــرف
هــم پــروژه هایــی کــه ریســک پاییــن و ســود
باالیــی داشــته باشــند خیلــی کــم هســت .ایــن
چالشــی هســت کــه پلتفــرم هــا در پیــش دارند؛
یــا بایــد برونــد ســراغ پروژههــای بــا ریســک
باالتــر کــه الزمــهاش آن اســت کــه فرهنــگ
ســازی کنند کــه پــاداش بیشــتری هم برایشــان
تخمیــن زده مــی شــود یــا اینکــه پروژههــای بــا
ریســک پایین تــر را انتخــاب کننــد کــه کاربران
بیشــتری پیــدا کننــد و یــا اینکــه خیلــی وقــت و
انــرژی بگذارند کــه بتواننــد پــروژه هایی با ســود
باال و ریســک پاییــن را پیــدا کننــد که در هر ســه
مــورد چالــش هســت .هــر پلتفرمــی بــا توجــه
بــه اســتداللهای خــودش بهنحــوی بــر ایــن
چالــش غلبــه میکنــد.
در بحــث چالش هــا ،بــرای مدیریت
ریســک ،فنــاوری بالکچیــن مــی
توانــد کمــک هایــی انجــام دهــد و
مــا مــی خواهیــم ببینیــم کــه چــون
شــما قبــ ً
ا هــم لطــف کردیــد در
مجموعــه مــا حضــور پیــدا کردیــد،
راجــع بــه بالکچیــن بگوییــد کــه
اساسـاً چــه کمکــی بــه تامیــن مالی
و زنجیرهتامیــن مالــی در کشــور
خودمــان مــی تواند بکنــد و بــا توجه
بــه مبحــث نبــود شــواهد و اینکــه
قاعدتــاً مــی شــود از قراردادهــای
هوشــمند اســتفاده کــرد تــا بهتــر
بشــود بحــث تامیــن مالــی را انجام
داد ،بــه نظرتــان بالکچیــن چــه
کاری مــی توانــد بــرای موضــوع
تامیــن مالــی کنــد و درد تامیــن مالی
در ایــران را درمــان نمایــد!؟
خیلــی خالصــه و خیلــی شــفاف در یــک کلمــه
جــواب میدهــم ،هیچــی ،اگــر نخواهیــم کــه
خودمــان را گــول بزنیــم .چــرا!؟ مــا بایــد در نظــر
بگیریــم کــه بالکچیــن یــک ابــزار اســت کــه
ایــن ابــزار مــی آیــد و یکســری از فرایندهــا
را ســاده تــر ،قابــل اطمینــان تــر و کارا تــر مــی
کنــد .ویژگیهایــی که ایــن ابــزار دارد چیســت!؟
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انــکار ناپذیــری اســت؛ اطمینــان اســت؛ پایداری
است.؛ســاده ســازی مبادالت اســت .مانند همان
صرافیهایــی کــه دارنــد شــبکه هــای مختلــف
را در بســتر قــرارداد هوشــمند پیــاده میکننــد
اســت .حــاال بایــد ببینیــم مزایــای بالکچیــن
چهطــور بــا قوانیــن مقــررات بــازار ایــران تطبیق
پیــدا میکنــد:
 .1طبــق قوانیــن و مقــررات ،هرکســی هــر
تراکنشــی انجــام میدهــد و هــر خریــد و
فروشــی ســهمی کــه میخواهــد انجــام دهــد،
بایــد در هســته معامالتــی فرابــورس ثبــت کند.
پــس اینجــا عمــا ایــن کارکــرد پایــداری و
انکارناپذیــری و تجدیدناپذیــری بــه درد مــا نمی
خورد .چــون در عــوض آن مــا در ســازمان بورس
اوراق بهــادار یــا زیــر مجموعــه آن فرابــورس،
یکبــار ایــن کار را انجــام میدهیــم.
 .2در چه جــای دیگــری بــه کار میآیــد؟ آنجاکه

شــما االن معتقــد هســتید کــه
بالکچیــن اصــوالً هیــچ کمکــی نمی
توانــدبــهایــنزنجیرهتامیــنکنــد!؟
میتوانــد بــرای مــن نوعــی کــه االن پلتفرمــی
راهانــدازی نکــردهام ،مناســب باشــد .درســت
اســت کــه از یکســری از امکانــات نمیتوانــم
اســتفاده نمیکنــم ولــی بــه عن ـوان اب ـزار اصلــی
پیادهســازی میتوانــد کارکــرد داشــته باشــد؛ امــا
اگر کســی پلتفرم دیگــری داشــته باشــد و مبتنی بر
بالکچین نباشــد ،خیلــی برایــش ارزشافــزودهای
نـدارد کــه بخواهــد مبتنــی بــر بالکچیــن باشــد؛
اما بــاز هــم تاکیــد میکنــم ،اگر کســی بخواهــد از
صفــر شــروع کنــد بــه عن ـوان یکــی از گزینههای
پیادهســازی گزینــه خوبــی اســت.
بســیار عالــی ،بــه نظرتــان پلتفرمی
مثــل ققنــوس بــرای اینکــه وارد

را بــر روی ابــزار فعلــیاش پیادهســازی کنــد و
مبتنــی بــر بالکچیــن باشــد و یــا حــاال پسفردا
قوانیــن تغییــر کــرد ،امــکان ایجــاد بــازار ثانویه به
ســمت خود پلتفــرم وجود داشــته باشــد یــا هرچیز
دیگــری ،در ایــن موضــوع دســتش بــاز باشــد و
عمــا همیــن اتفــاق میافتــد و بــه خــودی خــود
اگر فقــط این قضیــه را نــگاه کنیــم شــاید کارکرد
خیلی جدی ای نداشــته باشــد؛ ولــی اگــر از پلتفرم
مبتنــی بــر بالکچین باشــد بــه عنــوان مثــال در
همیــن کیف پولــی کــه پیمــان را مبادلــه میکنند
میتواننــد توکــن پروژههــای بالکچینــی را
بگیرنــد؛ یعنــی اگــر بــه صــورت مســتقل نــگاه
کنیم شــاید خیلــی کارکــردی نداشــته باشــد ولی
از آنجاکــه در هــر صــورت ققنــوس بایــد بــرای
پروژههــای دیگــر و بــرای توکنهایــی کــه دارد
بازاریابــی میکنــد ،تبلیغــات میکنــد ،یــک درگاه
دارد بــرای خریــد و فــروش ،مــی توانــد ایــن را

وقتــی ابــزاری دارم کــه از نقاط
قوتــش نمیتوانــم اســتفاده
کنــم .از انــکار ناپذیــری ،از
پایــداری و از قراردادهــای
هوشــمند ،چــه کارکــردی برایم
خواهــد داشــت و چــه چیــزی
بــه مــن اضافــه میکنــد!؟
ً
تقریبــا هیچــی

مــن بخواهــم معامــات بیــن ســهام را انجــام
دهــم کــه خیلــی کارکردهــای خوبــی دارد؛ امــا
یافتــد؟ بازارهــای ثانویه
در عمــل چــه اتفاقــی م 
به صــورت خیلــی خــرد در خــود فرابــورس انجام
میشــود .عمــا هــم اگــر از ابــزار بالکچیــن
اســتفاده کننــد بــه کار مــا نمیآیــد .حتــی اگــر
فرابــورس از ابزارهــای مبتنــی بــر بالکچیــن
اســتفاده کنــد ،از نمونههایــی مثــل اســتالر
ـن
اســتفاده میکنــد؛ کــه ایــن یعنــی از دیــد مـ ِ
صاحــب کســبوکار کــه خــارج از محــدوده
تصمیمگیــری هســتم ،هیــچ کاربــردی نــدارد.
عم ـ ً
ا وقتــی ابــزاری دارم کــه از نقــاط قوتــش
نمیتوانــم اســتفاده کنــم .از انــکار ناپذیــری ،از
پایــداری و از قراردادهای هوشــمند ،چه کارکردی
برایــم خواهــد داشــت و چــه چیــزی بــه مــن
اضافــه مــی کنــد!؟ تقریب ـ ًا هیچــی.
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بحــث تامیــن مالــی جمعــی بشــود
و موافقتنامــهاش را یــک شــکلی
گرفتــه باشــد و بخواهــد در ایــن
زمینــه بــه اســتارت آپ هــا هــم
کمــک کنــد ،آن چالشهایــی کــه
وجــود دارد و خللهایــی را کــه
میتوانــد پــر کنــد چــه موضوعــی
خواهــد بــود کــه حــاال بــر اســاس
فنــاوری بال کچیــن و توکنایــز
کــردن میخواهــد بــه ایــن موضــوع
ورود کنــد؟
خــوب ققنــوس هــم بهطبــع عامــل دیگــری
اســت کــه میتوانــد پلتفــرم داشــته باشــد .ایــن
پلتفــرم را میتوانــد بیایــد خــودش از ابتــدا بــه
صــورت غیــر بالکچینــی بــا ابزارهــای موجــود
راهانــدازی کنــد .همچنیــن میتوانــد ایــن پلتفرم
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بــرای هــر برنام ـهای اســتفاده کننــد.
پــس میتــوان گفــت کــه بــرای
اســتارت پروژههــای تامیــن مالــی
مبتنــی بــر بالکچیــن یــا اســتفاده
از ایــن فنــاوری در ایــران کمــی زود
هســت!؟بلی؟
زود نیســت ،قوانین به شــکلی نوشــته شــده اســت
که خیلی ایــن م ـوارد را در حیطه اختیار کس ـبوکار
قرار ن ـداده اســت و هنوز خــود حاکمیــت متولی این
قضیــه هســت .تمرکزگرایــی هنــوز در ایــن حــوزه
وجــود دارد .هــر وقــت حاکمیــت خواســت تصدی
گیری خــودش را در ایــن حوزه کــم کند ،بــه عنوان
بخشــی از ایــن تصــدی گــری ابـزار هــای مبتنــی
بــر بالکچیــن مــی تواننــد کمــک ســاز باشــند که
جایگزیــن تصــدی گــری دولــت بشــوند.
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