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اصالح سپیدنامه؛ اگمی به سوی توسعه ققنوس
ــعه  ــذار، توس ــای قانون گ ــش نیازمندی ه ــور پوش ــد، به منظ ــوب ش ــوس مص ــاد ققن ــط بنی ــورخ 1399/8/19 توس ــه در م ــه ک ــن اصالحی در آخری
کســب و اکر و حداکرثســازی تطابــق بــا ضوابــط محــی و بنی الملــی مزیبانــان و نــارشان بــا هــدف توســعه جغرافیایــی شــبکه ققنــوس، ســپیدنامه 

ققنــوس و توکــن پیــان تغیــرایت را تجربــه کــرده اســت

 ققنوس؛
 ماحصل  پویایی  و خالقیت

ــوس  ــریه ققن ــا نش ــو ب ــداد در گفتگ ــرکت داده ورزی س ــل ش مدیرعام
از ویژگی هــا، ظرفیت هــا و چالش هــای  ققنــوس می گویــد:
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 اولنی گردهایی هاکتون ققنوس
روز چهارشــنبه ۷ آبــان ۹۹ اولیــن گردهمایــی آنالیــن هکاتــون بــا همــکاری 
پــل وینــو و آکادمــی ققنــوس برگــزار شــد. ایــن رویــداد بــا ســخنرانی دکتــر 
ــرکت کنندگان در  ــی ش ــه راهنمای ــا ب ــه منتوره ــد و در ادام ــاز ش ــی آغ فاطم
مســابقه هکاتــون پرداختنــد. مشــروح ایــن گــزارش را  مــی توانیــد در ایــن 

شــماره بخوانیــد.
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ققنوس؛  ماحصل  پویایی  و خالقیت

اکرچنی تا پایان سال جاری عملیایت می شود
گفت وگو با  امر عباس امامی
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اصالح سپیدنامه؛ اگمی به سوی توسعه ققنوس
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ــوس  ــریه ققن ــا نش ــو ب ــداد در گفتگ ــرکت داده ورزی س ــل ش مدیرعام
از ویژگی هــا، ظرفیت هــا و چالش هــای  ققنــوس می گویــد:
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»همین طــور کــه الگوریتم هــا 
ــرون  ــازار کار بی ــان ها را از ب انس
می راننــد، ثــروت و قــدرت 
نیــز ممکــن اســت در دســت 
ــه  ــگان ک ــی از نخب ــداد اندک تع
قوی تریــن الگوریتم هــا را در 
ــود.«  ــز ش ــد، متمرک ــار دارن اختی

 سـرمایـه داری؛ 
 یک حـق 
عمـومی

کتاب پول، تاریخچه مختصر
یووال نوح هراری

ثــروت، قــدرت و تمرکــز، واژه هایــی کــه همیشــه در پــی هــم شــنیده 
ــرا؟ ــا چ ــوند؛ ام می ش

گاهــی به اشــتباه »ثــروت« و »ســرمایه« را به جــای هــم بــه کار 
ــروت«  ــد. »ث ــن دارن ــز بنیادی ــن دو تمای ــه ای ــارغ از اینک ــم؛ ف می بری
ــه بانکــی، طــا، ملــک،  ــه مجمــوع دارایی هایــی فــرد شــامل اندوخت ب
خــودرو و غیــره اشــاره دارد کــه لزومــا ارزش مولــد نــدارد و صرفــا فــرد 
ــن  ــوال همی ــد و معم ــظ می کن ــا را حف ــود آنه ــی خ ــوان دارای ــه عن ب
ــرمایه«  ــا »س ــود؛ ام ــد ب ــدرت او خواه ــی از ق ــا بخش ــا منش دارایی ه
ــا هــدف تولیــد و ایجــاد ارزش  بــه یــک دارایــی گفتــه می شــود کــه ب
ــد  ــه امی ــگاه اقتصــادی دیگــر ب ــر بن ــا ه در کســب وکار، اســتارت آپ ی
ــی  ــه دارای ــی رود ک ــار م ــود و انتظ ــرمایه گذاری می ش ــود، س کســب س
سرمایه گذاری شــده، مولــد باشــد و ســرمایه اولیــه، ناشــی از ایــن 

ــد. ــی کن ــل، ارزش آفرین عم
ــر  ــا ه ــت؛ ام ــار آن هاس ــق دارد و در انحص ــدان تعل ــه ثروتمن ــروت ب ث
ــد  ــرمایه گذاری مول ــا س ــد و ب ــرمایه دار باش ــک س ــد ی ــردی می توان ف
ــه  ــدی ک ــا ابزارهــای جدی ــد. خصوصــا ب ــرای خــود کســب ســود کن ب
در اختیــار مــا گذاشــته شــده اســت، ماننــد بــورس، بــه معنــای واقعــی 
ــد کــه  همــگان فرصــت ســرمایه گذاری را در پیــش روی خــود می بینن
در گذشــته و در نبــود ایــن ابزارهــا امــکان آن وجــود نداشــت؛ درواقــع، 
در گذشــته ســرمایه گذاری و ســرمایه داری نیــز در انحصــار ثروتمنــدان 
بــود؛ امــا بــا ایجــاد بازارهــای بــاز فرصــت ســرمایه داری بــرای همــگان 

فراهــم شــد.
ــرمایه  ــای س ــرمایه داری، در بازاره ــاب س ــا نق ــدان ب ــی از ثروتمن برخ
ــای  ــری از دارایی ه ــی و بهره گی ــت اطاعات ــراف و ران ــل اش ــه دلی ب
ــی در  ــاب قیمت ــه ایجــاد تقاضــای کاذب و حب ــدام ب ــد خــود، اق غیرمول
ــه  ــد و روحی ــازار می نماین ــده در ب ــای عرضه ش ــهام و دارایی ه ارزش س
ــا  ــرمایه داری را ب ــِی س ــدف واالی ارزش آفرین ــان، ه ــطه گری ایش واس

ــش مواجــه ســاخته اســت. چال
ــی جمعــی«  ــزار »تامیــن مال ــازار ســرمایه، اب ــان توســعه ب در جری
بــه مخاطبــان معرفــی شــد کــه شــرایط منصفانه تــری را بــرای 
بــا  مــی آورد. ســرمایه گذاران خــرد  فراهــم  ســرمایه گذاران خــرد 
مشــارکت در یــک پــروژه و اطمینــان از ارزش آفرینــی واقعــی آن 
ــود  ــع س ــری از توزی ــرایط منصفانه ت ــه از ش ــد ک ــکان را دارن ــن ام ای
توزیــع  بــه  می توانــد  امــر  ایــن  و  شــوند  بهره منــد  حاصل شــده 
ــه  ــر ب ــی منج ــی جمع ــن مال ــود. تامی ــر ش ــروت منج ــر ث عادالنه ت
ســرمایه داری جمعــی و درنتیجــه ایجــاد امــکان تولیــد ســرمایه مولــد و 
توزیــع عادالنــه ثــروت خواهــد شــد. بزرگ تریــن چالــش تامیــن مالــی 
ــرح  ــک ط ــرمایه گذاران در ی ــت. س ــی اس ــفافیت اطاعات ــی ش جمع
ــا و  ــه گزارش ه ــه ب ــر لحظ ــد در ه ــد بتوانن ــی بای ــی جمع ــن مال تامی
اطاعــات قابل اعتمــاد از طــرح و پــروژه دسترســی داشــته باشــند و بــر 
اســاس ایــن اطاعــات در مــورد ارزش آتــی آن بــرآورد انجــام بدهنــد. 
ــی را  ــفافیت اطاعات ــازی و ش ــت اعتمادس ــن ظرفی ــاوری باک چی فن
ــاوری در  ــن فن ــب ای ــری مناس ــورت به کارگی ــود دارد و در ص در دل خ
ــع  ــی مناف ــا حــد بســیار مطلوب ــوان ت ــی، می ت ــی جمع ــن مال ــزار تامی اب

ــرد. ــن ک ــوزه را تضمی ــن ح ــرمایه گذاران ای س
ــون  ــارکتی همچ ــاد مش ــای اقتص ــار الگوه ــن در کن ــاوری باک چی فن
هوشــمند  الگوریتم هــای  ایجــاد  امــکان  جمعــی،  مالــی  تامیــن 
ــه  ــرمایه گذاری عادالن ــت س ــه فرص ــد ک ــم می کن ــز را فراه غیرمتمرک
و بهره منــدی منصفانــه از عوایــد ســرمایه گذاری را بــرای همــگان 
ــکل گیری  ــع از ش ــد مان ــر می توان ــن ام ــه ای ــرد ک ــد ک ــم خواه فراه

ــود. ــروت ش ــدرت و ث ــز ق مراک
محمد صمدی  راد

سردبیر

سرمقاله
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مبنــای  در  تغییــرات  دلیــل 
و  پیمــان  توکــن  قیمت گــذاری 
توســعه جغرافیــای ققنــوس در 
نســخه 1.4 ســپیدنامه شــبکه 
ــت؟ ــان چیس ــن پیم ــوس و توک ققن

ــق  ــی اف ــر پلتفرم ــروع، ه ــه ش در نقط
و  می کنــد  بررســی  را  محدودتــری 
محدودتــر  تعامــات  بــا  درنتیجــه 
می کنــد؛  آغــاز  را  خــود  فعالیــت 
ــاز  ــاس آغ ــن اس ــر همی ــز ب ــوس نی ققن

ــوس  ــپیدنامه ققن ــار س ــه ب ــون، س ــوس تاکن ــبکه ققن ــه کار ش ــاز ب ــان آغ از زم
به روز رســانی شــده اســت و تغییراتــی در آن اعمــال شــده اســت کــه عمدتــا جهــت 
ــبکه  ــپیدنامه ش ــخه 1.4 س ــت. نس ــوده اس ــوری ب ــای رگوالت ــش نیازمندی ه پوش
ققنــوس و توکــن پیمــان بــه منظــور حداکثر تطابــق با ضوابــط محلــی و بین المللی 
در مــورخ 1399/8/19 توســط بنیــاد ققنــوس مصــوب شــد و طبــق مصوبــه همیــن 
بنیــاد تغییــرات اعمــال شــده از تاریــخ 1399/9/1 بــرای کلیــه میزبانان شــبکه ققوس 

و اعضــای زیســت بوم ایــن شــبکه الزم االجــرا اســت.

بــه کار کــرد؛ امــا زمانــی کــه بــه اولیــن 
جــز  بــازاری  و  بین المللــی  صرافــی 
ــری  ــاد جدیدت ــدیم، ابع ــوس وارد ش ققن
از نیازهــا و پارامترهــای ســپیدنامه را 
ــور،  ــن منظ ــه همی ــم؛ ب ــی کردی بررس
ــازاری 24ســاعته و در هفــت  نیــاز بــه ب
کــه  کردیــم  احســاس  را  هفتــه  روز 
همــواره فعــال باشــد؛ چراکــه بــازار 
ــنبه  ــنبه و یکش ــای ش ــی در روزه جهان
روزهــای  در  و  نــدارد  رســمی  نــرخ 

ــه  ــنبه و جمع ــل پنج ش ــز مث ــل نی تعطی
ــران  ــازار طــای ای قیمــت رســمی در ب
ــدارد. در  ــود ن ــان وج ــن پیم ــرای توک ب
ایــن راســتا نحــوه قیمت گــذاری توکــن 
ــق  ــر و مطاب ــورت کان ت ــان به ص پیم
بــا ترندهــای جهانــی بــرای رســیدن بــه 
قیمــت زنــده پیمــان و عــدم ایجاد ســود 
ــدگان  ــرای دارن ــی ب ــرر غیرواقع ــا ض ی
نســخه  در  کــه  شــد  انجــام  توکــن 
 جدیــد ســپیدنامه قیــد شــده اســت.

مهدی فوقی 
عضو تحریریه

ــته  ــه در گذش ــی ک ــر موضوعات از دیگ
ــت  ــوع ماهی ــود موض ــده ب ــی ش بررس
توکنایــز کــردن و دیجیتالــی کــردن 
ــردن  ــزه ک ــوال توکنی ــه اص ــود؛ چراک ب
ــای خاصــی نیســت  ــه جغرافی محــدود ب
ــود  ــی وج ــت بین الملل ــه فعالی ــاز ب و نی
ــدوده  ــی در مح ــر پلتفرم ــه ه دارد؛ البت
بــا  مطابــق  بایــد  خــود  جغرافیایــی 
ایــن  کــه  باشــد  پاســخگو  قوانیــن، 
ــپیدنامه  ــخه 1.4 س ــز در نس ــئله نی مس
پیمــان  توکــن  و  ققنــوس  شــبکه 
اصــاح شــد؛ در حقیقــت، بــا ســپیدنامه 
ــران  ــان و ناش ــم میزبان ــد می توانی جدی
ققنــوس  شــبکه  در  را  بین المللــی 
داشــته باشــیم کــه بنــا بــر قوانیــن 
منطقــه و محــدوده جغرافیایــی خــود 
متعهــد بــه فروشــندگان و دارنــدگان 
شــبکه  در  کــه  باشــند  توکن  هایــی 
ســویی  می کننــد.از  عرضــه  ققنــوس 
تصمیمــات  بــه  توجــه  بــا  دیگــر، 
و  مرکــزی  بانــک  دغدغه هــای  و 
ــر  ــکاری در نظ ــوس، راه ــه ققن مجموع
ــودن  ــزام پشــتوانه ب ــا ال ــه شــده ت گرفت
طــا بــرای توکــن پیمــان حــذف شــود. 
ــپیدنامه،  ــد س ــخه جدی ــاس نس ــر اس ب
هــر دارایــی ارزشــمندی کــه مــورد 
ــد  ــد می توان ــوس باش ــاد ققن ــد بنی تأیی
ــرد  ــرار بگی ــان ق ــن پیم ــتوانه توک پش
و ارزش هــر کــدام از ایــن توکن هــا 
ــوت  ــک س ــر از ارزش ی ــد کمت نمی توان
طــای 24عیــار باشــد؛ درواقــع، تامیــن 
پشــتوانه بعــدی توســط میزبانــان شــبکه 
ــی  ــوع دارای ــر ن ــد از ه ــوس می توان ققن
ــداری آن  ــال نگه ــه درعین ح ــد ک باش
ــه  ــال دارد؛ البت ــه دنب دشــواری هایی را ب
دارایی هــا  ســایر  وثیقه گیــری  رونــد 
بــرای  اســت،  دشــوار  ایــران  در 
ــی  ــام بانک ــط نظ ــاس توس ــه الم نمون
نمی شــود  پذیــرش  وثیقــه  به عنــوان 
و در تاشــیم تــا دارایی هــای دیگــر 
ــم.  ــتفاده کنی ــری اس ــرای وثیقه گی را ب
تاکیــد می کنــم کــه بــا توجــه بــه 
ــزی، دیگــر به صــورت  ــک مرک نظــر بان
مســتقیم از طــا بــرای پشــتوانه توکــن 

ــد. ــد ش ــتفاده نخواه ــان اس پیم

ــد،  ــاره کردی ــه اش ــور ک همان ط
ــازار  ــعه ب ــی و توس ــر خارج ناش
ــم  ــش حج ــرای افزای ــوس ب ققن
ــبکه  ــدن ش ــادالت و جهانی ش مب
ققنــوس از اهمیــت بســیار باالیــی 

برخــوردار اســت؛ به منظــور جــذب 
ــا  ناشــر خارجــی چــه اقداماتــی ت
ــت؟ ــده اس ــام ش ــروز انج ــه ام ب

جــذب  به منظــور  ققنــوس  مجموعــه 
ــل  ــن، قب ــه توک ــی و ارائ ــرین خارج ناش
ایاالت متحــده  تحریم هــای  دوم  فــاز  از 
ــق  ــه تواف ــر ب ــی 3 ناش ــا 2 ال ــکا ب آمری
ــا  ــد ت ــل بودن ــرین مای ــن ناش ــید. ای رس
تبــادالت  توســعه  راســتای  در  توافــق 
چرخــه  تســهیل  بــرای  همکاری هــا  و 
ــا  ــا ب ــرد؛ ام ــورت پذی ــران ص ــا ای ــی ب مال
ــا، در  ــدن تحریم ه ــدیدتر ش ــه ش ــه ب توج
ققنــوس تصمیــم گرفتیــم کــه پلتفــرم 
ــد  ــود و بتوان ــیب پذیری نش ــه آس وارد نقط
ــذب  ــه ج ــدام ب ــر اق ــوغ باالت ــطح بل در س

ــد.  ــی کن ــر خارج ناش

بــه  توجــه  بــا  دارم  اعتقــاد 
و  جهانــی  سیاســت  تغییــرات 
ــع  ــرای کاهــش و رف ــدواری ب امی
ــه دوم  ــش ماه ــا، در ش تحریم ه
امســال میزبــان و ناشــر خارجــی 
ــود. ــوس ش ــبکه ققن ــذب ش ج

و  میزبــان  جــذب  به منظــور 
اروپایــی،  از کشــورهای  ناشــر خارجــی 
ــراق  ــیا، ع ــرقی آس ــوب ش ــورهای جن کش
تــا  داشــتیم  تقاضاهایــی  افغانســتان  و 
ــدا  ــعه پی ــوس توس ــبکه ققن ــت بوم ش زیس
ــن کشــورها، کشــورهایی هســتند  ــد؛ ای کن
ــا  ــکاری آن  ه ــادالت و هم ــم مب ــه حج ک
بــا ایــران بیشــتر اســت. تاکیــد دارم، پــس 
ــی  ــان خارج ــک میزب ــذب ی ــد ج از فرآین
ــه  ــال ب ــکان اتص ــوس، ام ــبکه ققن در ش
صرافی هــای رمــزارزی خــارج از کشــور 
ــه  ــود؛ چراک ــد ب ــام خواه ــل انج ــز قاب نی
ــی  ــی را بررس ــای تجارت ــر فض ــار اگ تج
توســعه  را  آن  باشــد،  مناســب  و  کننــد 
ــه  ــا ارائ ــاس ب ــن اس ــر همی ــد؛ ب می دهن
ــی  ــن توســط ناشــرین خارجــی، صراف توک
می شــود.  ققنــوس  وارد  نیــز  خارجــی 
ــت، در  ــته اس ــوس توانس ــه ققن ــدم ک معتق
میــان تجــار و کســب و کارهای کوچــک 
ــن  ــد و همی ــوه کن ــکا جل ــذاب و قابل ات ج
ــته و  ــت، آهس ــده اس ــث ش ــوع باع موض
ــای  ــردن ج ــدا ک ــوی پی ــه  س ــته ب پیوس
ــد. ــت کن ــادی حرک ــازار اقتص ــود در ب خ

در  پیمــان  توکــن  هم اکنــون 
اکســیر  و  نوبیتکــس  صرافــی 
امــا  اســت؛  شــده  عرضــه 
ــاالن  ــران و فع ــیاری از کارب بس

ــزی  ــک مرک ــه بان ــق توصی طب
و دکتــر مهــران محرمیــان، 
معــاون فناوری هــای نویــن 
بانــک مرکــزی، ققنــوس بایــد 
در زمینــه ســایر کاربردهــای 
ــاوری بالک چیــن و دفتــرکل  فن
ــز  ــت و تمرک ــده فعالی توزیع ش

ــد ــته باش ــتری داش بیش

اصـالح سپیدنامه؛
اگمـی به سـوی توسـعـه ققـنـوس

سید ولی اهلل فاطمی، دبیر بنیاد ققنوس، از اصالحات سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان می گوید
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ــد  ــا تاکی ــازار رمزارزه ــادالت ب مب
نبــودن  شــناور  کــه  دارنــد 
قیمــت توکــن پیمــان باعــث 
ــه  ــان ب ــازار پیم ــت، ب ــده اس ش
ــادی  ــدان زی ــت چن ــر جذابی تت
ــا  ــاز اســت ت نداشــته باشــد و نی
ســقف قیمتــی پیمــان آزاد شــود؛ 
بــه نظــر شــما بــا تغییــرات 
در رونــد قیمت گــذاری توکــن 
ــد و  ــرای خری ــتیاق ب ــان، اش پیم
ــان  ــن پیم ــادالت توک ــام مب انج
ــدر  ــزارزی چق ــای رم در صرافی ه

ــرد؟ ــد ک ــدا خواه ــش پی افزای
ــتوانه  ــن دارای پش ــان، توک ــن پیم ذات توک
هیچ وقــت  اســاس  بــر همیــن  و  اســت 
ــود؛  ــد ب ــدید نخواه ــت آن ش ــانات قیم نوس
ــرخ  ــش ن ــه بخ ــامل س ــان ش ــانات پیم نوس
ــان در  ــا دالر و پیم ــا ب ــال، ط ــا ری دالر ب
ــل  ــه حداق ــود ک ــود می ش ــازار خ ــای ب فض
ــد  ــاد می کن ــان ایج ــازار پیم ــانی را در ب نوس
کــه موردعاقــه افــرادی اســت کــه در زمینــه 
ایــن  امــا  دارنــد؛  فعالیــت  نوســان گیری 
ــا  ــن و رمزارزه ــدازه بیت کوی ــه ان ــزان ب می
نیســت و نخواهــد بــود. یکــی از موضوعــات 
مهمــی کــه بایــد بــه آن اشــاره کــرد، پیــروی 
از قوانیــن بانکــی و فقهــی و توافقــات انجــام 
ــن  ــت و توک ــزی اس ــک مرک ــا بان ــده ب ش
ــت  ــان حرک ــیر همچن ــن مس ــان در ای پیم
خواهــد کــرد. اعتقــاد دارم کــه در دنیــا 
ــدون  ــای ب ــا و رمزارزه ــر توکن ه ــز، دیگ نی
ــد  ــی را نخواهن ــیار بزرگ ــهم بس ــتوانه س پش
ــال  ــه دنب ــددی ب ــورهای متع ــت و کش داش
ایجــاد توکــن بــا پشــتوانه طــا یــا ارز محلــی 

ــتند. ــات( هس )فی

نقشه راه آتی ققنوس چیست؟
طبــق توصیــه بانــک مرکــزی و دکتــر 
مهــران محرمیــان، معــاون فناوری هــای 
بایــد  ققنــوس  مرکــزی،  بانــک  نویــن 
فنــاوری  کاربردهــای  ســایر  زمینــه  در 
ــت  ــده فعالی ــرکل توزیع ش ــن و دفت باک چی
ــت  ــد؛ واقعی ــته باش ــتری داش ــز بیش و تمرک
ایــن اســت کــه کاربــرد فنــاوری با ک چیــن 
صرفــا توکنیــزه کــردن دارایی هــا یــا انتشــار 
ــی  ــش کوچک ــک بخ ــت و ی ــا نیس رمزارزه
ــوک  ــاوری زنجیره بل ــزرگ فن ــخ ب ــوه ی از ک
بــه شــمار مــی رود کــه فقــط بیشــتر بــه آن 

ــت. ــده اس ــه ش پرداخت
امســال انــرژی زیــادی را بــرای ایجــاد 
و ارائــه خدمــات متنــوع و کاربــردی بــر 
می کنیــم؛  صــرف  زنجیره بلــوک  بســتر 

ــر  ــی ب ــی مبتن ــری الکترونیک ــامانه رای گی س
و  اعتبــاری  بودجــه  پــروژه  باک چیــن، 
ایجــاد تعامــات اعتبــاری داخــل ســازمان ها 
از  زنجیره بلــوک   فنــاوری  بســتر  بــر 
ــتند؛  ــتور کار هس ــات در دس ــن اقدام مهم تری
ــاش  ــوس در ت ــبکه ققن ــان ش ــام میزبان تم
ــاوری  ــای فن ــایر کاربرده ــا از س ــتند ت هس
ــم  ــت مه ــه قابلی ــه ب ــا توج ــوک ب زنجیره بل
شــفافیت و اعتمــاد اســتفاده کننــد تــا خدمات 
ــد؛  ــعه دهن ــوک توس ــی را در زنجیره بل متنوع
و  شــفافیت  متمرکــز،  حــوزه  در  چراکــه 
ــدارد؛ درحالی کــه در فضــای  اعتمــاد وجــود ن
زنجیره بلــوک  از  می تــوان  غیرمتمرکــز 
اســتفاده کــرد و بــه موضــوع عــدم شــفافیت 

پایــان داد.
فنــاوری زنجیره بلــوک بــا تعــداد زیــادی 
ــره  ــددی گ ــداد متع ــع تع ــا توزی ــان و ب میزب
ــال  ــد؛ امس ــاد می کن ــی را ایج ــاد عموم اعتم
ســایر کاربردهــای فنــاوری باک چیــن را 
به صــورت محــدود خواهیــم داشــت کــه افــق 
ــرای اقدامــات ســال آینــده ققنــوس  بزرگــی ب
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 بین المللی 
ــه  ــه ب ــی ک ــر موضوع ــن دیگ ــت. همچنی اس
طــور ویــژه بــه آن خواهیــم پرداخــت، موضــوع 
مســکن و توکن هــای ســهام خصوصــی اســت.
ــکن در  ــی و مس ــهام خصوص ــای س توکن ه
ــه اســت.  ــا به صــورت گســترده رشــد یافت اروپ
ــن  ــتان ای ــوئیس و انگلس ــه، در س ــرای نمون ب
ــق  ــران موف ــوز در ای ــا هن فضــا وجــود دارد؛ ام
به صــورت  را  فضــا  ایــن  کــه  نشــده ایم 
عملیاتــی داشــته باشــیم. تاکیــد می کنــم کــه 
ــی  ــهام خصوص ــن س ــای توک ــاد فض ــا ایج ب
ــرای  ــن ب ــه توک ــک، »ارائ ــن مل ــه توک و ارائ
ــی  وثیقــه« محقــق می شــود؛ درحقیقــت، زمان
ــد،  ــزه کنی ــد مســکن را توکنی کــه شــما بتوانی
موضــوع وثیقــه مبتنــی بــر مــدل توکــن نیــز 

انجــام می شــود.
ــران  ــی در ای ــکن خصوص ــازار مس ــدوارم ب امی
ــن  ــکن ناهمگ ــازار مس ــد؛ ب ــدا کن ــعه پی توس
بــوده کــه در ایــن فضــا بســیار اثرگــذار اســت. 
بــر همیــن اســاس نیــاز اســت، بــا نظارت هــا و 
بررســی های بیشــتر، بــرای ارائــه هــر مســکن 
ــب توکــن یــک نســخه ای را به صــورت  در قال
ــی  ــا فعالیت های ــیم؛ ب ــته باش ــوص داش مخص
ــده اســت،  ــام ش ــکاران انج ــرف هم ــه از ط ک
اعتقــاد دارم کــه امســال یــک نمونــه عملیاتــی 
ــا  ــازار ققنــوس ب اجــرا خواهــد شــد و حجــم ب

ــد. ــدا می کن ــک توســعه پی ــه توکــن مل ارائ

حرکــت از فضــای متمرکــز 
ــن  ــاوری بالک چی ــوی فن به س
تحولــی بــزرگ بــه شــمار 
ــال رخ دادن  ــه در ح ــی رود ک م
اســت؛ اعتقــاد دارم، بازیگرهای 
ــر می شــوند  ــادی در آن درگی زی
و در فضایــی کــه اعتمــاد 
بلــوک  ه  زنجیــر نیســت، 
ــفافیت  ــاد و ش ــد اعتم می توان

را ایجــاد کنــد



1213 | kuknos.ir | ماهنامه ققنوس |  شماره سوم

بـرای ایده هـایتان بـدون 
واسطه رسمایه جمع کنید

  پرهام لیلیان
مدیر توسعه 

کسب وکار کارچین

تامیــن مالــی جمعــی کــه خــود موضوعــی جدیــد و نوپــا محســوب 
می شــود، بــا ورود فنــاوری بالک چیــن بــه ایــن حــوزه، فرصت هــای 
جدیــدی را پیــش روی خــود می بینــد. بالک چیــن به صــورت بالقــوه و 
ــیاری از  ــع بس ــی رف ــده( توانای ــای انجام ش ــاس پروژه ه ــر اس ــل )ب بالفع
ــی  ــر جزئیات ــالوه ب ــد را دارد. ع ــی جدی ــن مال ــن روش تامی ــای ای چالش ه
ــن  ــوم تامی ــا مفه ــتر ب ــتار بیش ــن نوش ــده، در ای ــای مطرح ش ــاره ادع درب

مالــی جمعــی آشــنا می شــوید.

نگاهی به مفهوم تامین مالی جمعی و کاربرد فناوری بالک چین در این حوزه

از زمــان ظهــور عصــر دیجیتــال، گســترش نمایــی دسترســی 
بــه اینترنــت توســط مــردم و ورود مفاهیمــی ماننــد کارآفرینــی 
و اســتارتاپ بــه مــدل ســنتی مدیریــت، جــذب ســرمایه بــرای 
ایده هــای نــوآور و جدیــد از یــک چالــش کم اهمیــت بــه یــک 
چالــش حــاد و مهــم تبدیــل شــد. از روش هــای اولیــه بــرای رســیدن 
ــرمایه گذاران  ــه س ــهام ب ــروش س ــود، روش پیش ف ــن مقص ــه ای ب
اولیــه بــا در نظــر گرفتــن احتمــال رشــد اســتارتاپ در آینــده و خــروج 
ــن  ــوز یکــی از پرطرفدارتری ــن روش هن ــود. ای ــق ســرمایه گذار ب موف
ــار  ــت. در کن ــک و نوپاس ــای پرریس ــی ایده ه ــن مال ــای تامی روش ه
ــوع از  ــن ن ــرایط ای ــن ش ــر گرفت ــا در نظ ــز ب ــا نی ــن روش، بانک ه ای
ــا شــرایط بازپرداخــت ویــژه  ــه معرفــی وام هــای جدیــد ب پروژه هــا، ب

پرداختنــد. در ادامــه ایــن رونــد، بــا توجــه بــه 
ــکان  ــدم ام ــود و ع ــی موج ریســک های حیات
ــال  ــتارتاپ ها، از س ــر اس ــوب اکث ــروج مطل خ
ــمت  ــه س ــا ب ــن روش ه ــد، ای ــه بع 2008 ب
 CrowdFunding تامیــن مالــی جمعــی« یــا«

ــد. ــدا کردن ــوق پی س

تامین مالی جمعی یا 
 CrowdFunding

تامیــن مالــي جمعــي گونــه اي از جمع ســپاري 
ــا  ــي کســب وکارهاي نوپ ــن مال در حــوزه تامی
و ایده هــاي نوآورانــه اســت کــه در آن »خــرد 
جمعــي« اســت کــه در تصمیم گیري هــا 
عمــل مي کنــد. آغــاز دوره بلــوغ تامیــن 
ز  لــي جمعــي در نتیجــه بهره گیــري ا ما
طــات  تبا ر نــت و ا ینتر نســیل شــبکه ا پتا
آنایــن بــود کــه ســبب ایجــاد شــتاب 
ــوژي  ــد. تکنول ــل آن ش ــده اي در تکام فزاین
web 2.0 باعــث شــد »خــرد جمعــي تحــت 
وب« از طریــق شــبکه هاي اجتماعــي بــه 
خدمــت تشــخیص ایده هــا و پروژه هــاي 

ــد. ــاب درآی ن
همــراه بــا ایــن تحــول، فاصلــه زمانــي 
لــي نیــز کاهــش  جمــع آوري وجــوه ما
یافتــه و امــکان برقــراری ارتبــاط مابیــن 
ران، تســهیل  یه گذا فرینــان و ســرما رآ کا
لــي  میــن ما شــده اســت. در فضــاي تا

ــم  ــوي فراه ــه نح ــردم ب ــوم م ــراي عم ــارکت ب ــاي مش ــي، فض جمع
ــوان  ــود به عن ــنتي خ ــول و س ــت معم ــا از وضعی ــا آن ه ــت ت ــده اس ش
ــرش  ــارکت درپذی ــا مش ــد و ب ــر برون ــرف فرات ــده ص ــک مصرف کنن ی
ــا  ــه مقــدار انــدک و همچنیــن پذیــرش موفقیــت ی ســرمایه، هرچنــد ب
عــدم موفقیــت ســرمایه گــذاري، در راســتاي تولیــد و ترویــج خدمــت 
ــي  ــت، نقش ــرده اس ــد ک ــي آن را تایی ــرد جمع ــه خ ــي ک ــا محصول ی

اثربخــش ایفــا کننــد.
تامیــن و توزیــع بودجــه در تامیــن مالــي جمعــي مبتنــي بــر 
ــر  ــي کــه مبتنــي ب ــج تامیــن مال ــي اســت. در الگوهــاي رای تمرکززدای
ــرمایه گذاري«  ــي و س ــع مال ــع مناب ــز تجمی ــي و متمرک ــدل خط »م
ــه  ــد؛ درحالی ک ــل مي کن ــزار عم ــش کارگ ــطه در نق ــک واس ــت، ی اس
ــوي  ــه س ــي ب ــع مال ــیریابي مناب ــن و مس ــي، تامی ــي جمع ــام مال در نظ

فرصت هــاي ســرمایه گذاري و کارآفرینــي، از »مــدل شــبکه اي و 
ــان و  ــه کارآفرین ــف ک ــن توصی ــا ای ــد. ب ــت مي کن ــده« تبعی ــع ش توزی
ــه  ــارکتي ک ــتر مش ــک بس ــدگان( در ی ــارکت کنن ــرمایه گذاران )مش س
ــا  ــل ب ــه تعام ــت، ب ــي اس ــبکه هاي اجتماع ــه اي از ش ــوع تکامل یافت ن
ــه اي از  ــل، مجموع ــن تعام ــرف ای ــک ط ــد. در ی ــر مي پردازن یکدیگ
ــود دارد  ــروژه وج ــا پ ــده ی ــب ای ــرمایه گذاري در قال ــاي س فرصت ه
ــت  ــع درخواس ــود و از جم ــي ش ــي م ــان معرف ــط کارآفرین ــه توس ک
ــر،  ــرف دیگ ــد. در ط ــارکت کنن ــي مش ــن مال ــراي تامی ــا ب ــود ت مي ش
ــا  ــه ب ــتند ک ــذاري هس ــرمایه گ ــه س ــد ب ــردم عاقه من ــي از م جمعیت
ــي  ــرد جمع ــر خ ــي ب ــي مبتن ــام ارزیاب ــي و نظ ــرد جمع ــر خ ــه ب تکی
شــبکه، ضمــن تبــادل آراء و ارزیابــي میــزان ریســک و ســود هریــک از 
ــذاري  ــدي و اولویت گ ــه رتبه بن ــا، ب فرصت ه
یــت بــا  نها ر نــد کــه د ز ا د ن هــا مي پر آ
نتخــاب خوش آتیه تریــن و مطمئن تریــن  ا
، نســبت بــه  ه في شــد ي معر فرصت هــا
ــن  ــد و ای ــارکت مي کنن ــي آن مش ــن مال تامی
چرخــه رتبه بنــدي و مشــارکت تــا زمانــي 
تکــرار مي شــود کــه طرح هــاي منتخــب 
ــیده و  ــل رس ــه کام ــن بودج ــدف تامی ــه ه ب
از فهرســت فرصت هــاي ســرمایه گذاري 
ــر دو عامــل ذکرشــده،  خــارج شــود. عــاوه ب
در طرفیــن ایــن تعامــل، بازیگــر ســومي هــم 
ــي« را  ــي جمع ــن مال ــازمان تامی ــش »س نق
ــد. ایــن بازیگــر در واقــع همــان  ــازي مي کن ب
بســتر مشــارکتي اســت کــه از مجموعــه 
یندهــاي  ، زیرسیســتم ها و فرا سیســتم ها
گــردش اطاعــات و گــردش کار تشــکیل 
ــط( و در  ــا درگاه واس ــرم ی ــت )پلتف ــده اس ش
یــک کام همگراکننــده جماعتــي اســت کــه 
ــي  ــن مال ــارکت در تامی ــت و مش ــزم حمای ع

طرح هــا و فرصت هــا را دارنــد.
به عبارتــي، رویکــرد تامیــن مالــي جمعــي 
تبــي مســطح  ز یــک نظــام سلســله مرا ا
ن  حبــا ســت کــه در آن صا ر ا ا د برخــور
ســطه  ا ن و و ، مســتقیما و بــد یه ما ســر
بــه ســوي متقاضیــان ســرمایه هدایــت 
ــداري  ــر »بانک ــا تعبی ــن رو ب ــوند. از ای مي ش

ز آن یــاد مي شــود. اجتماعــي« نیــز ا

روش های تامین مالی جمعی

ــد  ــت مي آین ــه دس ــي ب ــي جمع ــن مال ــق تامی ــه از طری ــي ک وجوه
قالب هــاي متفاوتــي دارنــد: اهــداء، قــرض )وام(، پــاداش و مشــارکت.

نتفاعــي یــا  ا غلــب در پروژه هــاي غیر یــن روش ا : ا ء هــدا • ا
ــاري  ــه انتظ ــارکت کنندگان هیچ گون ــرد دارد و مش ــتانه کارب بشردوس
ــا  ــي ب ــیوه تفاوت ــن ش ــد. ای ــده ندارن ــي ارائه ش ــت مال ــال حمای در قب
ــده از  ــرد اهداکنن ــدارد. ف ــی ن ــگ ایران ــزان در فرهن ــا گلری ــرات ی خی
ــرا  ــد؛ زی ــادي کســب مي کن ــدي و ش ــود احســاس رضایت من ــل خ عم
به صحــت آن بــاور قلبــي دارد و برنامــه اي را کــه از آن پشــتیباني کرده 
ــوال در  ــدل معم ــن م ــد. ای ــي مي دان ــودمندي اجتماع ــت، داراي س اس

تامیــن مالــي نهادهــاي مدنــي و خیریه هــا اســتفاده مي شــود.

همـــراه با ايـــن تحول، 
فاصله زمانـــی جمع آوری 
لی نيـــز كاهش  وجوه ما
ی  يافته و امـــکان برقرار
ارتباط مابيـــن كارآفرينان 
ن، تسهيل  ا ر يه گذا و سرما
شـــده اســـت. در فضای 
لـــی جمعی،  ميـــن ما تا
فضـــای مشـــاركت برای 
عمـــوم مردم بـــه نحوی 
ســـت تا  هـــم شده ا ا فر
ز وضعيـــت معمول  نها ا آ
و ســـنتی خـــود به عنوان 
يـــک مصرف كننده صرف 

فراتـــر بروند 
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• قــرض )وام(: در ایــن شــکل از تامیــن مالــي، دو طــرف ارائه کننــده و 
ــا  ــد؛ ب ــل مي کنن ــر تعام ــا یکدیگ ــطه ب ــدون واس ــده وام، ب دریافت کنن
ایــن تفــاوت کــه در ایــن مــدل طــرف ارائه کننــده وام یــا قــرض، بیش 
ــاي  ــن روش اعط ــت. ای ــردم اس ــي از م ــع انبوه ــر و در واق ــک نف از ی
ــي  ــرد و گاه ــورت مي گی ــدت ص ــدت و کوتاه م ــکل بلندم وام در دو ش
اوقــات، قرض دهنــده )مشــارکت کننــده( وجــه خــود )یــا مبلغــي بیــش 
ــده  ــواردي دی ــا م ــت؛ ام ــد گرف ــس خواه ــي پ ــان معین از آن( را در زم
ــن  ــت عی ــن( پرداخ ــه )کارآفری ــده وج ــه دریافت کنن ــت ک ــده اس ش
ــان  ــود در هم ــر خ ــان نظی ــایر متقاضی ــه س ــش از آن را ب ــا بی ــه ی وج
شــبکه اجتماعــي پــس از زمانــي معیــن تعهــد مي کنــد؛ درواقــع 
ــد. ــردش مي کن ــي می شــود و در شــبکه گ وجــوه، ســرمایه شــبکه تلق

ــال  ــده در قب ــرد تامین کنن ــاداش، ف ــر پ ــي ب ــدل مبتن ــاداش: در م • پ
وجهــي کــه پرداخــت کــرده اســت، از نوعــي پــاداش برخــوردار 
مي شــود. گاهــي ایــن پــاداش کامــا معنــوي اســت؛ مثــا اگــر تامیــن 
ــام شــخص  ــه باشــد، ن ــراي ســاخت یــک فیلــم صــورت گرفت ــي ب مال

ــر خواهــد  ــم ذک ــدگان فیل در لیســت تولیدکنن
شــد و گاهــي نیــز پــاداش بــه صــورت امــکان 
ــا موضــوع  ــط ب ــداد مرتب ــک روی حضــور در ی
ــول( و در  ــي از محص ــم رونمای ــا مراس )فرض
اقتصادي تریــن حالــت، پــاداش در حکــم 

پیش خریــد محصــول اســت.
• مشــارکت: کاربــرد ایــن روش در تامیــن 
ــده،  ــک ای ــق ی ــراي تحق ــاز ب ــه موردنی بودج
راه انــدازي یــک پــروژه یــا کســب وکار اســت. 
در مقابــل مشــارکت کننده انتظــار دارد تــا 
درصــدي از درآمــد پــروژه بــه وي تعلــق 
گیــرد. در بیشــتر مــوارد ســرمایه گذاري 
تضمیــن نمي شــود؛ امــا اگــر کســب وکار 
متقاضــي موفــق بشــود، مشــارکت کننده 
ــد  ــت خواه ــي قابل توجهــي دریاف ــاداش مال پ
ــدگان وجــوه،  ــي، پرداخت کنن ــه عبارت کــرد. ب
ســهامدار کســب وکار مي شــوند. هرچنــد، 
در بســیاري از مــوارد اوراق رســمي ســهام 
ردوبــدل نمي شــود، گونــه اي از اوراق گواهــي 
ــه  ــه ب ــي ک ــود. حقوق ــه مي ش ــادار( ارائ )به
ي  ر ا یه گذ ما ر ســر ن د گا کت کنند ر مشــا
داده مي شــود، متنــوع اســت؛ از حــق رأي 
در مجمــع عمومــي گرفتــه تــا دریافــت 
ــال  ــن ح ــروش آن. در عی ــا ف ــهام ی ــود س س
ي  ا ، بــر ر کا ن کســب و حبــا ننــد صا هما
ن نیــز خطــر شکســت  رکت کنندگا مشــا
کســب وکار و متضــرر شــدن وجــود دارد. 

ــادار  ــدور اوراق به ــه ص ــاز ب ــارکت نی ــدل مش ــراي م ــه اج ازآنجاک
ــن و در  ــي پیچیده تری ــي جمع ــن مال ــیوه از تامی ــن ش ــهام( دارد، ای )س
ــراي جمــع آوری ســرمایه  عیــن حــال کارآمدتریــن مــدل مردم نهــاد ب
اســت. پیچیدگــي در کنــار فوایــد ایــن مــدل، نیــاز آن بــه قانون گذاري 
ــه در  ــي ک ــداد درگاه های ــد تع ــر چن ــد. ه ــزد مي کن ــارت را گوش و نظ
ــارکت  ــدل مش ــي از م ــي جمع ــن مال ــطه تامی ــوان واس ــان به عن جه
ــل  ــه دلی ــت، ب ــا اس ــر مدل ه ــر از دیگ ــیار کمت ــد، بس ــتفاده مي کنن اس
ــه ایــن مــدل و تــاش در تســهیل آن،  توجــه ویــژه برخــي دولت هــا ب

ــت. ــد اس ــال رش ــرعت در ح ــارکت به س ــدل مش م

بــرای شــروع رونــد تامیــن مالــی جمعــی، درخواســت کننده بــر 
ــا  ــن روش ه ــن ای ــد از بی ــی، می توان ــدف نهای ــرایط و ه ــاس ش اس
ــن  ــد. ای ــاب کن ــود انتخ ــن خ ــاد کمپی ــرای ایج ــه را ب ــن گزین بهتری
عملیــات معمــوال از طریــق یــک وب ســایت واســطه انجــام می گیــرد. 
ــن،  ــل کمپی ــت کام ــان موفقی ــط در زم ــوال فق ــایت ها معم ــن وب س ای
مبالــغ دریافتــی را بــه فــرد ایــده پــرداز پرداخــت می کننــد. از طرفــی، 
ــران  ــاب کارب ــه حس ــی ب ــغ دریافت ــد، مبال ــق نباش ــن موف ــر کمپی اگ

بازمی گــردد.

چالش های موجود در تامین مالی جمعی

ــام  ــه انج ــران ب ــاد کارب ــوزه اعتم ــن ح ــود در ای ــش موج ــن چال مهم تری
ــکان  ــن، ام ــرمایه گذاران کمپی ــت. س ــن اس ــده در کمپی ــال اشاره ش اعم
ســنجش پایاپــای کمپیــن، کنتــرل و آزادســازی منابــع مالــی را ندارنــد؛ از 
ــود  ــول خ ــه ق ــت ب ــن در نهای ــده کمپی ــی، ممکــن اســت برگزارکنن طرف
بــرای بازپرداخــت منابــع مالــی بــه شــکل 

ــد! ــا نکن ــره وف ــا غی ــاداش ی ســهام، پ
ــی  ــن مال ــث تامی ــر در بح ــم دیگ ــئله مه مس
ــرمایه گذاران،  ــت. س ــوندگی اس ــی، نقدش جمع
ــاداش،  ــود )پ ــهم خ ــردن س ــد ک ــی نق توانای
..( را تــا زمــان ازپیــش  ســهام، اوراق و.
تعیین شــده ندارنــد. از طرفــی، حتــی بــا 
سررســید زمــان نقدســازی، ممکــن اســت 
تقاضــا بــرای محصول، خدمــات، ســهام یــا 

غیــره وجــود نداشــته باشــد!
ــث  ــن مبح ــود در ای ــای موج ــر چالش ه از دیگ
ــکان  ــدم ام ــی، ع ــائل قانون ــه مس ــوان ب می ت
شــرکت در کمپین هــا از سراســر جهــان، وجــود 
واســطه بیــن ســرمایه گذار و برگزارکننــده 
کمپیــن، عــدم امــکان ســرمایه گــذاری خــرد و 

ــرد. ــاره ک ــره اش غی
ــد  ــا تول ــال2015  و ب ــد از س ــا، بع ــن چالش ه ای
اولیــن قراردادهــای هوشــمند باک چینــی، 
بــا تغییــرات بنیــادی در ســاختار و رونــد تامیــن 

ــی مواجــه شــد. ــی جمع مال

انقالبی در تامین مالی جمعی

وری باک چیــن، توســعه  بــا ورود فنــا
قراردادهــای هوشــمند و افزایــش اقبــال 
ــن،  ــن فناوری هــای نوی ــه ای عمومــی نســبت ب
ــر  ــی ب ــرمایه جمع ــذب س ــن ج ــای نوی روش ه

بســتر باک چیــن متولــد شــد.
ــا  ــوزه، ب ــن ح ــی در ای ــرمایه جمع ــذب س ــرای ج ــود ب ــای موج روش ه
ــمند  ــای هوش ــن و قرارداده ــر باک چی ــای بی نظی ــتفاده از ویژگی ه اس
ــت  ــا،  امنی ــر داده ه ــکان تغیی ــدم ام ــطه ها، ع ــدن واس ــذف ش ــد: ح مانن
ــرایط  ــف ش ــکان تعری ــی، ام ــد اجرای ــودن رون ــز ب ــا، غیرمتمرک داده ه
ــردن  ــرد ک ــکان خ ــمند و ام ــرارداد هوش ــی در ق ــع مال ــازی مناب آزادس
ــن  ــی در حــوزه تامی ــا، پتانســیل های خوب ــه حداقل ه ــد ب بســته های خری

ــد. ــان داده ان ــی نش مال
نکتــه ای کــه بایــد در نظــر داشــت ایــن اســت کــه ایــن روش هــا در حــال 

ــود  ــش موج ــن چال مهم تری
در ایــن حــوزه اعتمــاد 
ــال  ــام اعم ــه انج ــران ب کارب
ر کمپیــن  ه شــده د ر شا ا
ران  یه گذا اســت. ســرما
ــنجش  ــکان س ــن، ام کمپی
ــرل و  ــن، کنت ــای کمپی پایاپ
ــی را  ــع مال ــازی مناب آزادس
ــن  ــی، ممک ــد؛ از طرف ندارن
اســت برگزارکننــده کمپین در 
نهایــت بــه قــول خــود برای 
بازپرداخــت منابــع مالــی به 
ــا  ــاداش ی ــهام، پ ــکل س ش

ــد ــا نکن ــره وف غی

ــن  ــی ای ــوغ عملیات ــرای بل ــی ب ــیری طوالن ــوز مس ــتند و هن ــوغ هس بل
ــت. ــش اس ــا در پی روش ه

روش های تامین مالی بر بستر بالک چین

ــن  ــد روش موجــود در ای ــه بررســی چن ــن روش هــا، ب ــر ای ــرای درک بهت ب
ــم. ــه می پردازی ــورت خاص ــب و به ص ــه ترتی ــوزه، ب ح

ICO – Initial Coin Offering  /  عرضه اولیه سکه

اولیــن متــد در ایــن حــوزه، ICO یــا Initial Coin Offering بــود، طبــق این 
ــا ایجــاد یــک وب ســایت و نــگارش یــک  ــا تیــم( ب روش، فــرد )شــرکت ی

ــه جــذب ســرمایه عمومــی می کــرد. ــدام ب ســپیدنامه، اق
ایــن روش در ســال 2017، بــا اقبــال ویــژه  ای از ســمت عمــوم مواجــه شــد. 
برخــی از افــراد بــا ســرمایه گذاری در ایــن پروژه هــا ســودهای کان کردند؛ 

امــا اکثریــت ســرمایه گذاران گرفتــار کاه 
ــا پروژه هــای شکســت خورده شــدند. ــرداران ی ب
ــاوره ای  ــرکت مش ــک ش ــار Statis، ی ــق آم طب
ــال 2017،  ــکه، در س ــه س ــه اولی ــوزه عرض در ح
ــی  ــم مال ــا حج ــا ب ــد ICOه ــش از 80 درص بی
بیــش از یــک میلیــارد دالر،کاه بــرداری 
ــر  ــات ب ــن مالی ــاب میانگی ــا احتس ــد. ب بوده ان
درآمــد شــرکت ها در سراســر جهــان، ایــن حجم 
ــی  ــیل درآمدزای ــن پتانس ــور میانگی ــی، به ط مال
بیــش از 240 میلیــون دالر بــرای دولت هــا را 

ــت! ــته اس داش
بعــد از فروکــش کــردن جــو حبابــی بــازار، 
ــال روشــی  ــه دنب ــن ب ــان حــوزه باک چی محقق
بــرای کاهــش احتمــال کاه بــرداری و افزایــش 
ــات  ــن تحقیق ــد. ای ــرمایه گذاران بودن ــاد س اعتم
در نهایــت بــا تولــد اولیــن توکن هــای اوراق 
ــید. ــه رس ــه نتیج ــا Security Token، ب ــادار ی به

 STO - Security Token Offering
ــه توکــن اوراق بهادار /  عرضــه اولی

ایــن روش ترکیــب هوشــمندانه ای از دنیــای 
متمرکــز و غیرمتمرکــز اســت. در ایــن روش، 
ــذار،  ــرل محــدود توســط قانون گ ــود کنت ــا وج ب
ــر  ــی ب ــی مبتن ــرمایه عموم ــذب س ــکان ج ام
باک چیــن بــرای توکن هــای بــا پشــتوانه 

)امــاک، دارایــی، ســهام شــرکتی یــا...( فراهم شــده اســت. اما، ایــن روش 
بــه دلیــل ســلطه شــرایط ویــژه ســرمایه گذاری بــرای ســرمایه گذاران خــرد 
ــا  ــک، ب ــب وکارهای کوچ ــرکت ها و کس ــرای ش ــی ب ــای اجرای و چالش ه
ــد. در  ــه نش ــرمایه گذاران مواج ــتارتاپ ها و س ــمت اس ــی از س ــال خوب اقب
ــی نیســت. ــوز در ســطح قابل قبول ــد هن ــن مت ــی ای نتیجــه حجــم مبادالت

بلــوغ متد عرضــه عمومــی توکــن اوراق بهــادار، نیازمند پشــتیبانی بیشــتر از 
ــه عمــوم  ســمت دولت هــا، ســرمایه گذاری حجیــم درازمــدت و آمــوزش ب

مــردم اســت.
پــس از STO نیــز محققــان باک چیــن، هنــوز بــه دنبــال روشــی 
ــا حداقــل دخالــت دولــت و بــدون مــرز بــرای فراینــد تامیــن  قانون منــد، ب

ــار وب ســایت  ــر اســاس آم ب
کوین مارکت کــپ،در ســال 
IEO ،2019هــا بیــش از 1.7 
میلیــارد دالر جــذب ســرمایه 
عمومــی انجــام دادنــد. 
ایــن رقــم بــا احتســاب 
میانگیــن مالیــات بــر درآمــد 
سراســر  در  شــرکت ها 
جهــان، پتانســیل درآمدزایی 
بیــش از 408 میلیــون دالر 
بــرای دولت هــا را داشــته 
اســت. کشــورهایی مثــل 
آمریــکا، اســتونی، ســنگاپور، 
هنــگ کنــگ، کــره جنوبــی و 
انگلســتان از ایــن فرصــت به 
خوبــی اســتفاده کرده انــد

مالــی بــر بســتر باک چیــن بودنــد. در نهایــت، ایــن تحقیقــات منجــر بــه 
خلــق متــدی جدیــد و کارآمــد بنــام IEO یــا Initial Exchange Offering در 

ــد. ــن ش ــتر باک چی ــر بس ــی ب ــی جمع ــن مال ــث تامی مبح

 IEO - Initial Exchange Offering 
 /  عرضه اولیه صرافی رمزارزی

ــی  ــروش عموم ــادالت ف ــم مب ــترین حج ــر بیش ــال حاض ــد در ح ــن مت ای
ــه  ــه اولی ــن روش، عرض ــق ای ــار دارد. طب ــه را در اختی ــای اولی ــا عرضه ه ی
ــد،  ــن مت ــدف ای ــرد. ه ــی واســط انجــام می گی ــک صراف ــکه توســط ی س
تــاش بــرای قانون مندســازی فــروش عمومــی توکــن، بــرای جلوگیــری 
از پول شــویی، جعــل هویــت، فــرار مالیاتــی و از ایــن قبیــل مســائل حیاتــی 

ــت. اس
ــد  ــن مت ــی ای ــد عملیات ــی رون ــه بررس ــئله، ب ــن مس ــر ای ــرای درک بهت ب

می پردازیــم.
طبق متــد IEO، فرد/شــرکت یــا تیم، درخواســت 
فــروش عمومــی توکــن را بــه صرافی هــای 
ــمت  ــده )از س ــوز و تاییدش ــزارزی دارای مج رم
ــی،  ــاز صراف ــدارک موردنی ــن م ــا تامی ــت(، ب دول
ارســال می کنــد. در ایــن مرحلــه، صرافی هــا بــه 
ــد  ــود می پردازن ــواهد موج ــدارک و ش بررســی م
ــا توجــه بــه میــزان  و در مرحلــه آخــر، صرافــی ب
ریســک موجــود در پــروژه، احــراز هویــت 
بنیان گــذاران و بررســی های فنــی، تصمیــم 
ــروژه را  ــا پ ــکاری ب ــدم هم ــا ع ــکاری ی ــه هم ب

. د می گیــر
ایــن متــد، بــه دلیــل قانون منــد بــودن 
ــراز  ــاال و اح ــی ب ــای عملیات ــا، هزینه ه صرافی ه
ــرداری را  ــال کاه ب ــذاران، احتم ــت بنیان گ هوی

کاهــش داده اســت.
ــپ،  ــایت کوین مارکت ک ــار وب س ــاس آم ــر اس ب
ــارد  ــش از 1.7 میلی ــا بی ــال IEO ،2019ه در س
ــد. این  دالر جــذب ســرمایه عمومــی انجــام دادن
ــر درآمــد  ــات ب ــن مالی ــا احتســاب میانگی ــم ب رق
شــرکت ها در سراســر جهــان، پتانســیل 
درآمدزایــی بیــش از 408 میلیــون دالر بــرای 
ــل  ــورهایی مث ــت. کش ــته اس ــا را داش دولت ه
آمریــکا، اســتونی، ســنگاپور، هنــگ کنــگ، کره 
ــی  ــه خوب ــی و انگلســتان از ایــن فرصــت ب جنوب

اســتفاده کرده انــد.

سخن پایانی

متدهــای عرضــه اولیــه و عمومــی در حــوزه باک چیــن، بــه ســرعت در حال 
ــال عمومــی  ــا رشــد اقب ــوغ هســتند، انتظــار مــی رود کــه ب به روزرســانی و بل
ــادالت عرضه هــای  ــن، حجــم مب ــاوری باک چی ــه رمزارزهــا و فن نســبت ب

اولیــه نیــز بــه ســرعت افزایــش پیــدا کنــد.
از طرفــی، دولت هــا، بانک هــا، شــرکت های بــزرگ و ســرمایه گــذاران 
ســنتی، با ایجاد یــک اســتراتژی منظــم، مــدون و در چارچــوب قانــون، امکان 
درآمدزایــی مســتقیم و غیــر مســتقیم از ایــن حــوزه را خواهند داشــت، امــا باید 
خاطر نشــان کــرد کــه اولین هــا در فنــاوری، در اکثریت مواقــع، برنده هســتند.
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 ققنوس؛
  ماحصل  

پویایی  و خالقیت

جنــاب دکتــر فائــز، خاطرتان هســت 
ــف  ــار کی ــن ب ــی  اولی ــه زمان ــه  چ ک
ــوس رو نصــب کردیــد؟  توکــن ققن

مــن در اســفند مــاه 98 کیــف توکــن ققنــوس را 
بــر روی تلفــن همراهــم نصــب کــرد ه ام. بــه یاد 

شــرکت داده ورزی ســداد، زیرمجموعــه 
بانــک ملــی، یکــی از میزبانــان شــبکه 
ز بنیان گــذاران اصلــی آن  ققنــوس و ا
اســت. ایــن شــرکت از ابتــدای شــکل گیری 
ــعه آن  ــی در توس ــش پررنگ ــبکه نق ــن ش ای
ــا  ــدیم ت ــر آن ش ــن رو، ب ــت. ازای ــته اس داش
ــل  ــز، مدیرعام ــاد فائ ــا فره ــی ب گفت وگوی
ــای  ــا جوی ــم ت ــام دهی ــرکت، انج ــن ش ای
نظــر ایشــان در ارتبــاط بــا وضعیــت حــال و 
آینــده ققنــوس و برنامــه همــکاری ســداد با 

ــویم. ــوس ش ققن

مدیرعامــل شــرکت داده ورزی ســداد در گفتگو با نشــریه 
ققنــوس از ویژگی هــا، ظرفیت هــا و چالش هــای 

ققنــوس می گویــد:

مجتبی انصافی
عضو تحریریه

دارم، مشــوق نصــب ایــن اپلیکیشــن هــم آقای 
صمــدی بودند کــه در اســتوری اینستاگرامشــان 
ــر  ــه ه ــد و ب ــرده بودن ــوس را کار ک ــغ ققن تبلی
ــی  ــدار جزئ ــرد، مق ــی ک ــب م ــه نص ــی ک کس

ــد! ــص می دادن ــان تخصی ــن پیم توک
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یــک ســوال خصوصــی؛ اگــر 
ــد. ارزش  ــواب بدی ــد، ج ــل بودی مای
ــبکه ققنوس  ــما در ش ــوی ش پورتف

چه قــدر هســت؟
حدود 10 میلیون تومان. 

چــرا تــا االن این قــدر بــر روی 
ــرمایه گذاری  ــوس س ــای ققن توکن ه

ــد؟ کردی
ــی  ــای مال ــب بازاره ــه اغل ــخصا ب ــن  ش م
عاقه منــد هســتم و همــه آن هــا را 
ــت  ــکاوی، تس ــد کنج ــه قص ــده، ب ــی ش حت
ــه  ــوس، تجرب ــش از ققن ــه پی ــم. البت می کن
رز دیجیتــال  کار در بیت کویــن و چنــد ا

دیگــر را داشــته ام.

ــته  ــال گذش ــک س ــد ی ــد رش رون
ــی می کنید؟  ــور ارزیاب ــوس را چط ققن
بــرای افزایــش و بهبــود رشــد 
ــد؟ ــنهادی داری ــه پیش ــوس چ ققن

لیــن شــبکه باک چینــی  و ققنــوس ا
ــای  ــدف فعالیت ه ــا ه ــه ب ــت ک ــور اس کش
ــت  ــی اس ــه، طبیع ــکل گرفت ــادی ش اقتص
ــود.  ــه رو ش ــی روب ــکات متنوع ــا مش ــه ب ک
ــا  ــتان، ب ــت دوس ــدا و هم ــت خ ــه خواس ب
شناســاندن برخــی ظرفیت هــای مهــم 
ــه  ــراد جامع ــی اف ــه برخ ــوس ب ــبکه ققن ش
و برخــی کســب وکارها بخشــی از ایــن 
ــال  ــت. در ح ــده اس ــرف ش ــکات برط مش
ــک  ــوان ی ــه عن ــوس ب ــبکه ققن ــر ش حاض
شــبکه بــا اهمیــت در بیــن بعضــی از 
ســت و  رها مطــرح شــده ا کســب وکا
بعضــی از آن هــا اقــدام بــه بهره بــرداری 
از زیرســاخت شــبکه ققنــوس نموده انــد. 
ایــن نشــان می دهــد کــه اعتمــاد بــه 
ــش  ــه افزای ــبکه رو ب ــن ش ــای ای ظرفیت ه

اســت.
بــرای افزایــش رشــد شــبکه ققنــوس 
، ظرفیت هــای  ســت معــه الزم ا ر جا د
ــت های  ــوس در نشس ــبکه ققن ــف ش مختل
کســب وکاری مطــرح شــود تــا دیگــر 
ــنایی  ــاخت آش ــن زیرس ــا ای ــب وکارها ب کس
بیشــتری پیــدا کننــد. بــه عــاوه اســتفاده از 
ــف،  ــای مختل ــص در حوزه ه ــراد متخص اف
باعــث می شــود تــا ضمــن اســتفاده  از 
ــا  ــوان ب ــوس، بت ــبکه ققن ــای ش ظرفیت  ه
ــدی را  ــای جدی ــتری ظرفیت ه ــتاب بیش ش

ــود. ــق نم ــه خل ــرای جامع ب
زآن جاکــه بنیــان شــبکه باکچینــی  ا
ققنــوس بــر پایــه علــم و فناوری هــای 
ــتر  ــه بیش ــر چ ــنایی ه ــت، آش ــه روز اس ب

ــا  ــبکه، قطع ــن ش ــا ای ــی ب ــای علم محیط ه
ــود.  ــد ب ــذار خواه ــاوری تاثیرگ ــای فن در ارتق
ــی  ــی و کنفرانس هــای علم ایجــاد گردهمای
رایــه محتــوای علمــی  و پشــتیبانی از ا
جدیــد، پنجــره جدیــدی را بــرای ایجــاد 
ــبکه  ــای ش ــراد در جهــت اعت ــزه در اف انگی

ققنــوس، خواهــد گشــود.
ــه  ــد ب ــه می توان ــری ک ــم دیگ ــل مه عام
رشــد ققنــوس کمــک کنــد، جلــب حمایــت 
ــط  ــای ذیرب ــایر نهاده ــًا س ــور و احیان رگوالت
اســت. امیــدوارم بــه زودی شــاهد آن باشــیم 
ــل  ــد کام ــا تائی ــم ب ــزی ه ــک مرک ــه بان ک
ققنــوس، ماحظــات قانونــی حضــور در 
آن را کــه بــرای خیلی هــا مهــم هســت، 

ــد. ــفاف نماین ش

و  وســتان  د بســتگان،  آیــا 
آشــنایان شــما هــم عضــو 
ــا  ــه آن ه ــا ب ــتند؟ آی ــوس هس ققن
هــم نصــب کیــف توکــن ققنــوس 
را توصیــه می کنیــد؟ تــا بــه 
ــوس  ــه ققن ــر را ب ــد نف ــروز چن ام

ملحــق کرده ایــد؟ 
ــو  ــا عض ــی ه ــم خیل ــتان و همکاران از دوس
ققنــوس هســتند. بــه چنــد نفــر هــم 
ــی  ــرم مبتن ــه نظ ــه ب ــرده ام ک ــنهاد ک پیش
بــر پیشــنهاد مــن، آن هــا هــم عضــو 

ققنــوس شــده باشــند.

ــزان آشــنایی کارکنــان شــرکت  می
داده ورزی ســداد و شــرکت های 
شــبکه  بــا  را  زیرمجموعــه 
ــی  ــدی ارزیاب ــه ح ــوس در چ ققن
ــرای  ــه ای ب ــا برنام ــد؟ آی ــی کنی م

ــد؟  ــکاران داری ــنایی هم آش
بــا توجــه بــه رســالت اصلــی شــرکت، 
ــر روی  ــان شــرکت داده ورزی ســداد، ب کارکن
ــز  ــی تمرک ــک مل ــاری بان ــای ج فعالیت ه
دارنــد. در عیــن حــال عاقه منــدی بــر 
ــبکه  ــا ش ــن و خصوص ــوزه باک چی روی ح
ن مشــهود  را ر بیــن همــکا ققنــوس د
اســت. در ســداد یــک دوره آشــنایی بــا 
ر  باک چیــن و شــبکه ققنــوس برگــزا
شــده اســت کــه بــا اســتقبال فراوانــی 
روبــه رو شــد. همچنیــن جلســاتی بــا 
حضــور عاقه منــدان در مــورد مباحــث 
ری، توکن ســازی و مباحــث  کســب وکا
رگوالتــوری برگــزار شــده اســت. برخــی 
ــوس  ــن ققن ــف توک ــا از کی ــکاران م از هم
ری  ا ن توکــن نگهــد ر آ ه و د د ســتفا ا

. می کننــد

بــرای افزایــش رشــد شــبکه 
ققنــوس در جامعــه الزم 
ی  فیت هــا ظر ســت،  ا
مختلــف شــبکه ققنــوس در 
نشســت های کســب وکاری 
مطــرح شــود تــا دیگــر 
یــن  رها بــا ا کســب وکا
یی  شــنا آ ســاخت  یر ز
 . ا کننــد ی پیــد بیشــتر
اســتفاده از شــبکه ققنــوس 
بــرای بســیاری از ایــن 
کســب و کارها می توانــد 
راه کارهــای جدیــدی را برای 
کســب رضایت مشــتریان و 
ــتریان  ــذب مش همچنین ج

جدیــد ایجــاد کنــد

ــی  ــات آموزش ــده جلس ــم در آین ــاش داری ت
ــه  ــدان ب ــایر عاقه من ــرای س ــری را ب دیگ

شــبکه ققنــوس برنامه ریــزی کنیــم.

از میــان توکن هــای ققنــوس کــدام 
توکــن را بــه کارکنــان داده ورزی 

ــد؟   ــنهاد می کنی ــداد پیش س
ــرایط  ــوس، ش ــای ققن ــدام از توکن ه ــر ک ه
خــاص خــود را دارد. قاعدتــا هــر نفــر بســته به 
ــد توکــن مناســب  ــی توان ــود، م معیارهــای خ
ــی  ــد. ول ــرای ســرمایه گــذاری انتخــاب کن را ب
ــه  ــی، مــن ب ــن بحــث کان و اصول ــارغ از ای ف
تــازه واردهــا، ســرمایه گــذاری در توکــن پیمان 
ــی  را توصیــه می کنــم؛ چراکــه اواًل توکــن اصل
ــتوانه  ــًا پش ــت و ثانی ــبکه هس ــن ش ــه ای و پای
ــداری  ــن و پای ــی مطمئ ــه دارائ آن طاســت ک

ــود.  ــی ش ــوب م محس

ــای جاری  ــکان دارد از برنامه ه ــر ام اگ
ــوان  ــداد به عن ــرکت س ــده ش و آین
ــتر  ــوس بیش ــبکه ققن ــان ش میزب
بــرای مــا بگوییــد که مــا و همــکاران 
شــما از چشــم انداز فعالیت هــای 

ــویم؟    ــر بش ــِی ســداد باخب ققنوس
برخــی از فعالیت هــای شــرکت، مشــاوره، 
ــا  ــط ب ــرکت های مرتب ــب ش ــویق و ترغی تش
ــه اســتفاده از تکنولوژی هــای  شــرکت ســداد ب
جدیــد و همچنیــن تحول ســاز اســت. 
ــیاری  ــرای بس ــوس ب ــبکه ققن ــتفاده از ش اس
ــای  ــد راه کاره ــب و کارها می توان ــن کس از ای
ــتریان  ــت مش ــب رضای ــرای کس ــدی را ب جدی
ــاد  ــد ایج ــتریان جدی ــذب مش ــن ج و همچنی
ــی  ــداد آمادگ ــرکت س ــن ش ــد. همچنی نمای
خــود را بــرای ارایــه خدمــات مشــاوره به ســایر 
شــرکت ها، ســازمان ها و ارگان هــا بــرای 
اســتفاده از ایــن زیرســاخت اعــام کرده اســت.

عاوه برایــن، طراحــی و توســعه ابزارهــای 
ــوس، یکــی دیگــر  ــط ققن ــه محی ــی ب دسترس
ــداد  ــرکت داده ورزی س ــی ش ــای آت از برنامه ه
ــر  ــدون درگی ــران ب ــه کارب ــت، به طوری ک اس
شــدن بــا پیچیدگی هــای شــبکه های 
ــای  ــی از مزای ــه راحت ــد ب ــی بتوانن باک چین
آن اســتفاده نماینــد. بــرای ایــن منظــور 
ــده و  ــام ش ــدی انج ــات ج ــات و مطالع تحقیق

ــتیم. ــا هس ــل آن ه ــال تکمی در ح

مزیت هــای اصلــی ققنــوس را 
در چــه چیزهایــی می دانیــد؟ 
آیــا ســهامداران و میزبان هــای 
ــا  ــن مزیت ه ــوس ای ــبکه ققن ش
نــد؟  را به درســتی درک کرده ا

رگوالتورهــای مرتبــط چه طــور؟
ــه نظــرم، مهم تریــن ویژگــی شــبکه ققنوس  ب
ــه  ــا و تجرب ایــن اســت کــه حاصــل ذهــن پوی
ــت  ــی هس ــاق و متخصصین ــان های خ انس
کــه ســابقه کاری ارزشــمندی در صنعــت مالی 
ــد. بســیاری از راه کارهــای  ــران دارن و بانکــی ای
ــده و  ــایی ش ــراد شناس ــن اف ــط ای ــد توس مفی
ــکات را  ــردن مش ــرف ک ــد برط ــان قص ایش
ــه  ــادی ک ــاع و بنی ــن اجتم ــن ای ــد. بنابرای دارن
تشــکیل شــده اســت، اهداف بســیاری متعالی 
رو مــد نظر قــرار داده اســت. خوشــبختانه همه 
ــری کــرده  و  ــه ســمتی جهــت گی ــراد ب ایــن اف
بــه ســمتی حرکــت می کننــد  کــه ایــن اهداف 
بــه درســتی محقــق بشــوند. ویژگی هــای 
ــر  ــکان نش ــد ام ــوس مانن ــبکه ققن ــارز ش ب
توکــن، احــراز هویــت دقیــق، شــفافیت 
نون منــدی  ، قا تراکنش هــا و حســاب ها
و حتــی انعطاف پذیــری نســبت بــه رفتــار 
ــاع  ــن اجتم ــج ای ــه از نتای ــب وکارها، هم کس

ــت. ــمند اس ارزش
مزیــت بعــدی شــبکه ققنــوس، پویایــی و 
شــادابی آن اســت. شــبکه  ققنوس، زیرســاختی 
ــش  ــر روز توســط میزبانان ــه ه ــی اســت ک غن
پایــش می شــود تــا بتوانــد بــه درســتی 
تمامــی خدمــات مــورد توافــق میزبانــان خــود 
را ارایــه کنــد. بررســی و رفــع هــر گونــه موانــع 
و مشــکات و همچنیــن یافتــن و اجرایــی 
ــرفت  ــت پیش ــد جه ــای جدی ــردن راه کاره ک
ــت.  ــدنی اس ــت تمام نش ــک فعالی ــوس ی ققن
درنتیجــه ایــن سیســتم همــواره رو بــه 

ــت. ــرفت اس پیش
ز ســوی  لیت هایــی ا وجــود چنیــن فعا
میزبانــان، نشــان از درک بــاالی آنــان از 
ققنــوس دارد. بــه بیــان دیگــر، اینکــه 
میزبان هــا بــه مزایــای ققنــوس اشــراف دارنــد 
و بــرای پیشــرفت آن می کوشــند، مزیــت 
ــار  ــه در کن ــدوارم ک ــی اســت. امی ــل توجه قاب
ــع  ــه نف ــم ک ــق کنی ــی را خل ــم ظرفیت های ه
آن متوجــه جامعــه و عمــوم مــردم باشــد.

به شــخصه اعتقــاد دارم، ارتبــاط موثــری 
ــا شــبکه ققنــوس ایجــاد  ــن رگوالتور)هــا( ب بی
ــای  ــا و مزای ــه تفاوت ه ــه ب ــت. توج ــده اس نش
ققنــوس نســبت بــه دیگــر شــبکه های 
باکچینــی و در عیــن حــال، شفاف ســازی 
ــاس  ــش احس ــش از پی ــا، بی ــتر فعالیت ه بیش
ــای  ــد دغدغه ه ــال، بای ــر ح ــه ه ــود. ب می ش
ــاط  ــدوارم ارتب ــود. امی ــع ش ــز رف ــور نی رگوالت
ــه  ــوس ب ــم ققن ــا تی ــور ب ــاد رگوالت بیشــتر نه
ــع احتمالی  رفــع ابهامــات و حــل و فصــل موان
لیت هــای ققنــوس  بــرای توســعه فعا

بینجامــد. 

ــبکه  ــی ش ــن ویژگ مهم تری
ســت  ا یــن  ا س  ققنــو
ــا  ــن پوی ــل ذه ــه حاص ک
ی  ن ها نســا ا بــه  تجر و 
متخصصینــی  و  ق  خــا
ــابقه کاری  ــه س ــت ک هس
ر صنعــت  زشــمندی د ر ا

مالــی ایــران دارنــد. 
ــه  ــر گون ــع ه ــی و رف بررس
و  مشــکات  و  نــع  ا مو
همچنیــن یافتــن و اجرایــی 
ــد  ــای جدی ــردن راه کاره ک
ــوس  ــرفت ققن ــت پیش جه
یــک فعالیــت تمام نشــدنی 
یــن  نتیجــه ا اســت. در
سیســتم همــواره رو بــه 

پیشــرفت اســت
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)STO و ICO، IEO( مقایسه نسل های مختلف عرضه اولیه در دنیای بالک چین

دکتر مهدی نوری 
دکتری اقتصاد و 

مدرس دانشگاه تهران

سینا سروی
دانشجوی دکتری 

مدیریت مالی دانشگاه 
امام صادق )ع(

ــی  ــن مال ــرای تامی ــدی ب ــکارات جدی ــن ابت ــای نوی فناوری ه
از بســتر اینترنــت و بــدون محدودیت هــای مختلــف 
از جملــه محدودیــت جغرافیایــی بــا خــود بــه ارمغــان 
آورده انــد. ایــن ابتــکار جدیــد در قالــب ســه راهــکار متفــاوت 
در دنیــای فین تک هــا )FinTech( ظهــور پیــدا کــرده 
ــده و  ــر ش ــان کامل ت ــرور زم ــه م ــه ب ــی ک ــت؛ راهکارهای اس
ــدف  ــت. ه ــرده اس ــرف ک ــین را برط ــل های پیش ــص نس نقای
ــی  ــن مال ــرای تامی ــدی ب ــی روش جدی ــت معرف ــن یادداش ای
بنگاه هــای اقتصــادی بــر بســتر بالک چیــن یــا بــه طــور کلــی 
فنــاوری دفاتــر کل توزیــع شــده )DLT( اســت و در ایــن راســتا 
 ICO،( به تبییــن و مقایســه نســل های مختلــف عرضــه اولیــه
IEO و STO( بــا یکدیگــر پرداختــه خواهــد شــد. در ایــن مقاله 
تــالش شــده تــا بــا بیــان مزایــا و معایــب هــر روش، صاحبــان 
بنگاه  هــا را در جهــت انتخــاب روش بهینــه بــرای تامیــن مالــی 

ــاند. ــاری رس ــود ی ــب وکار خ کس

یک ابتـکـــار،
سـه راه کــــار

تاریخچه شکل گیری عرضه اولیه بر بستر بالک چین

ایــده رمزارزهــا بــه تحقیقــات دیویــد چــام و اســتفان برنــدز در ســال 1983 
ــا در  ــام ساتوشــی ناکاموت ــه ن ــردی ب ــر ســال 2008، ف ــردد. در اکتب بازمی گ
ــی  ــر را به طــور عملیات ــه نظی ــر ب ــه خــود طــرح ســامانه پرداخــت نظی مقال
مطــرح کــرد و در ســال 2009، بیت کویــن به عنــوان اولیــن واحــد رمــزارز و 

ــی طرح هــای ســابق معرفــی شــد. ــه موفــق عملیات نمون
پــس ازآن تــا ســال 2013 بیت کویــن به عنــوان پرچــم دار رمزارزهــا شــناخته 
می شــد تــا این کــه اولیــن عرضــه اولیــه ســکه توســط مســترکوین در ژوئن 
2013 برگزار شــد. پــس ازآن فــردی به نــام ویتالیــک بوترین، کــه از اعضای 
ــدام  ــن، اق ــای بیت کوی ــع محدودیت ه ــرای رف ــود، ب ــن ب ــبکه بیت کوی ش
بــه راه انــدازی پلتفــرم جدیــدی بــه نــام اتریــوم کــرد. اتریــوم یــک پلتفــرم 
غیرمتمرکز اســت کــه امــکان طراحــی قراردادهــای هوشــمند و اجــرای آن 
ــبکه و  ــد. روی ش ــم می کن ــود فراه ــامانه خ ــتفاده کنندگان از س ــرای اس را ب
ــرد  ــازی ک ــز پیاده س ــای غیرمتمرک ــوان برنامه ه ــوم می ت ــن اتری باک چی
کــه بــدون نیــاز بــه هیچ گونــه واســطه بــه کار خــود ادامــه می دهنــد. ایــن 
پلتفــرم بــرای جــذب منابــع، اتــر منتشــر کــرد و در ســال 2014 بــا فــروش 

توکــن در 12 ســاعت اول 3700 بیــت کویــن جمــع آوری کــرد.
ــال 2017  ــن در س ــروش توک ــکه و ف ــه س ــه اولی عرض

ــع جذب شــده در ســال  ــزان مناب محبــوب شــد و می
2017 در حــدود 4.9 میلیــارد دالر بــرآورد 

می شــود؛ امــا متأســفانه بیــش از 80 
ــه  ــد. ب ــرداری بودن ــا کاه ب ــد آن ه درص

ــاد  ــود نه ــه وج ــاز ب ــل نی ــن دلی همی
ــد  ــاس ش ــش احس ــط بیش ازپی واس
و مقدمــه شــکل گیری عرضــه 
اولیــه صرافی شــد، امــا هــم چنان 
ــی  ــای واقع ــا دنی ــاط ب ــدم ارتب ع
ــر  ــر ب ــاد ناظ ــارت نه ــدم نظ و ع
ــب  ــال موج ــای دیجیت فعالیت ه
ضــرر و زیــان ســرمایه گذاران 

ــای  ــوص عرضه ه ــز در خص ــا نی ــئولین صرافی ه ــی مس ــد، از طرف می ش
اولیــه منتشرشــده در ســایت خــود، مســئولیتی بــر عهــده نمی گرفتنــد، ایــن 
عدم اطمینــان مقدمــه شــکل گیری عرضه توکــن اوراق بهــادار )STO( شــد 
ــرای  کــه نشــان دهنده یــک گواهــی از مالکیــِت یــک دارایــی مشــخص ب
فــرد خریــدار خواهــد بــود. در ادامــه بــه تبییــن انــواع عرضــه اولیــه ســکه، 

ــد. ــد ش ــه خواه پرداخت

تبیین نسل های مختلف عرضه اولیه سکه

ــوع  ــه ن ــه اســت و بســته ب ــه ســکه تکامل یافت ــان عرضــه اولی ــا گــذر زم ب
پــروژه مدنظــر بــرای تامیــن مالــی از نســل های مختلفی اســتفاده می شــود. 
عرضــه اولیــه ســکه )ICO( مشــابه عرضــه اولیــه در ســهام )IPO( اســت که 
به عنــوان راه کاری بــرای جمــع آوری منابــع نقــدی عمــل می کنــد؛ زمانــی 
ــا  ــروژه، برنامــه ی ــرای ایجــاد پ ــول ب ــه دنبــال جمــع آوری پ کــه شــرکت ب
ــرمایه گذاران  ــد. س ــتفاده می نمای ــیوه اس ــن ش ــت از ای ــد اس ــات جدی خدم
عاقه منــد می تواننــد بــا پرداخــت وجــه )عمومــاً به صــورت رمــزارز(، یــک 
توکــن جدیــد صادرشــده توســط شــرکت را دریافت کننــد. این 
نشــانه ممکــن اســت در اســتفاده از محصــول 
یــا خدمتــی کــه شــرکت ارائــه 
می دهــد، کاربــرد داشــته باشــد.

درســال 2018، عرضــه 
 )IEO( اولیــه صرافــی
بــه عنــوان نســل 
بعــدی عرضــه  
ســکه  لیــه  و ا
ICO( ظاهــر  (
ــک  ــد. این ی ش
روش جدیــد 
ــذب  ــرای ج ب
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ــی  ــه صراف ــی ک ــت، جای ــف اس ــرکت های مختل ــرای ش ــرمایه گذاری ب س
ــروش  ــازمان دهی و ف ــا، س ــتقیم در انتخــاب پروژه ه ــور مس ــزارزی به ط رم
ــه  ــک عرض ــی ی ــه در صراف ــه اولی ــت، عرض ــش دارد. در حقیق ــن نق توک
ــا ایــن تفــاوت کــه صرافــی رمــزارزی،  اولیــه ســکه )ICO( جدیــد اســت، ب
کلیدی تریــن شــریک در بازاریابــی ایــن کوین هــا خواهــد بــود و بــا توجــه به 

وجــود کاربــران خــود بــه توزیــع ایــن کوین هــا می پــردازد. 
مزیت هــای عرضــه اولیــه صرافــی )IEO( نســبت بــه عرضــه اولیــه ســکه 

)ICO( عبارت انــد از:
ــروژه  ــن پ ــت. ای ــر اس ــرمایه گذاران کمت ــرای س ــرداری ب ــر کاه ب   خط
پــس از تأییــد بــرای تامیــن مالــی در ســایت نمایــش داده می شــود. بنابراین 
صرافی هــا بــرای حفــظ اعتبــار خــود پروژه هــای مشــکوک را رد می کننــد.

  لیست شدن توکن های جدید سریع تر است.
ــار  ــه انتش ــی هزین ــه صراف ــه اولی ــده، عرض ــات انجام ش ــق تحقیق   طب

ــکه )ICO( دارد. ــه س ــه اولی ــه عرض ــبت ب ــری نس کمت
  حجــم تامیــن مالــی در عرضــه اولیــه صرافــی معمــوال بیشــتر از عرضــه 

اولیــه ســکه اســت. 
ــت  ــن اس ــا ممک ــه توکن ه ــه اولی ــکه )ICO(، عرض ــه س ــه اولی   در عرض
چندیــن روز طــول بکشــد؛ درحالی کــه در عرضــه اولیــه صرافــی )IEO( چند 

ــا حتــی چنــد ثانیــه طــول می کشــد. دقیقــه ی
  در عرضــه اولیــه در صرافــی بــازده ســرمایه گذاران بیشــتر اســت؛ چراکــه 
افزایــش ارزش توکــن لیست شــده معمــوال بیشــتر از افزایــش ارزش کویــن 

یــا توکــن عرضــه اولیــه ســکه )ICO( اســت.
  در عرضــه اولیــه صرافــی لزومــا نیــازی بــه راه انــدازی کیف پــول جدیدی 

نیســت.
  ســهولت ســرمایه گذاری در عرضــه اولیــه صرافــی بیشــتر اســت. 
ــش داده و منتظــر  ــی افزای ــود را در صراف ــد موجــودی خ ســرمایه گذاران بای

ــد. ــد بدهن ــفارش خری ــود و س ــه ش ــن فروخت ــا توک ــد ت بمانن
  در عرضــه اولیــه صرافــی احتمــال کاهــش قیمــت کمتــری وجــود دارد و 

ــوند.  ــه می ش ــت معامل ــان قیم ــا هم ــا ب توکن ه
مزیــت اصلــی ایــن روش بــرای ناشــران، وجــود تعــداد زیــادی از مشــتریان 
ــش  ــران کاه ــرای ناش ــی ب ــای بازاریاب ــن هزینه ه ــت. بنابرای ــوه اس بالق
می یابــد. همچنین نه تنهــا عرضــه اولیــه صرافــی)IEO( باعــث صرفه جویی 
در هزینه هــا می شــود، بلکــه بــا ایجــاد اثــر هم افزایــی، اثربخشــی تبلیغــات 
ــه در  ــه این ک ــه ب ــا توج ــن ب ــاوه برای ــد. ع ــش می ده ــازار افزای ــز در ب را نی
ــن  ــات« اســت، در ای ــزد معام ــد »کارم ــی درآم ــع اصل ــورس ســهام منب ب
ســامانه نیــز هرچــه تعــداد کاربــران و ســکه های موجــود در لیســت بیشــتر 
باشــد، معامــات بیشــتری انجــام می شــود و درآمــد نیــز از محــل کارمــزد 
افزایــش پیــدا می کنــد. انجــام عرضــه اولیــه صرافــی در پلتفــرم ایــن مزیت 
ــه  ــنهاد های عرض ــده و پیش ــرم ش ــذب پلتف ــد ج ــران جدی ــه کارب را دارد ک
ــن   ــب همــه ای ــن ترتی ســکه بیشــتری در ســایت بارگــذاری می شــود؛ بدی
ــرای صرافــی  مــوارد باعــث افزایــش تعــداد معامــات و درنتیجــه درآمــد ب

خواهــد شــد.
ــک  ــکه )ICO( ی ــه س ــه اولی ــه عرض ــوط ب ــای مرب ــا کوین ه ــا ی  توکن ه
ضــرر عمــده دارنــد و آن اینکــه در صــورت عــدم موفقیــت، ســرمایه گذاران 
ــتند و  ــادار نیس ــا اوراق به ــن توکن ه ــرا ای ــد؛ زی ــت نمی کنن ــت دریاف غرام
ســرمایه گذاران بــه وجــود نخواهــد آمــد. راه حــل ایــن مشــکل توکــن اوراق 
بهادار اســت. رمــزارز اوراق بهــادار، نشــان دهنده گواهــی مالکیت از ســرمایه 
واقعــی شــرکت اســت. درعین حــال، چنیــن توکنــی لزوماً به ســهام شــرکت 
ــتفاده  ــت اس ــوق مالکی ــک حق ــرای تفکی ــد ب ــود و می توان ــوط نمی ش مرب
ــت را  ــوق مالکی ــه ای از حق ــد مجموع ــا می توانن ــت، آن ه ــود. در حقیق ش
بــرای مالــک فراهــم کننــد؛ مالکیــت ســهام، ســود ســهام دوره ای، گــردش 

پــول، پرداخــت بدهی هــا، حــق رأی و غیــره. همــه ایــن حقــوق بــا یــک 
ــا،  ــن توکن ه ــت ای ــل ماهی ــه دلی ــود. ب ــن می ش ــمند تامی ــرارداد هوش ق
ارزش آن هــا توســط اوراق بهــادار پشــتیبانی می شــود و بــه آن هــا عرضــه 
ــادار  ــن اوراق به ــوع توک ــد. موض ــادار )STO( می گوین ــن اوراق به توک
ــت از  ــه حمای ــر ب ــارت منج ــن نظ ــته و ای ــاز داش ــدی نی ــارت ج ــه نظ ب
ــد  ــرمایه گذاران خواه ــه س ــتری ب ــوق بیش ــده و حق ــرمایه گذاری ها ش س
ــررات  ــد. مق ــرار می کن ــان برق ــد ذینفع ــوا را از دی ــوازن ق داد و درنتیجــه ت
ــاق و  ــر انطب ــارت ب ــات، نظ ــزارش مالی ــامل گ ــن اســت ش ــی ممک اضاف
ــن توســط  ــن قوانی ــت ای ــدم رعای ــات باشــد. ع ــی اطاع ــفافیت اضاف ش

ــد. ــته باش ــی داش ــدیدی در پ ــای ش ــت مجازات ه ــن اس ــرکت ممک ش
ــکه  ــه س ــه اولی ــادار و عرض ــن اوراق به ــه توک ــن عرض ــه بی ــباهتی ک ش
)ICO( وجــود دارد عبــارت اســت از ایــن که هــر دو بــرای ســرمایه گذاران 
توکــن صــادر می کننــد. دلیــل اصلــی خریــد توکــن اوراق بهــادار، دریافت 
ســود ســهام یا حق رأی اســت. عرضــه توکــن اوراق بهــادار تمــام الزامات 
ــی  ــن معن ــه ای ــد؛ ب ــرآورده می کن ــوط را ب ــذار مرب ــای مقررات گ نهاده
ــورت  ــود. در ص ــت می ش ــون محافظ ــط قان ــرمایه گذار توس ــول س ــه پ ک
ــه  ــع مربوط ــه مرج ــکایتی را ب ــد ش ــرمایه گذار می توان ــاف، س ــروز اخت ب
اعــام کنــد؛ زیــرا ایــن نــوع رمزارزهــا تابــع قانــون اوراق بهــادار اســت. 
مبنــای حقوقــی یــک شــرکت نوپــا، کنتــرل دولــت و دردســترس بــودن 
ــده  ــه زن ــر ب ــش کارب ــان بخ ــل اطمین ــادی از عوام ــرمایه گذاران نه س
ــدور اوراق  ــرای ص ــت. ب ــرکت اس ــرمایه گذاری  ش ــیل س ــدن و پتانس مان
بهــادار، توکــن بایــد ابتــدا در نهــاد مربــوط  فهرســت شــود، کــه ایــن یک 
ــروژه  ــی از پ ــتیبانی قانون ــه پش ــت. هزین ــه اس ــده و پرهزین ــد پیچی فرآین
STO، انتشــار توکــن اوراق بهــادار و توســعه عملکــرد آن بیشــتر از عرضــه 

ــر ایــن، فقــط ســرمایه گذاران  ــود. عــاوه ب اولیــه ســکه )ICO( خواهــد ب
ــد. ــرکت کنن ــد در STO ش ــرایط می توانن ــد ش واج

سخن پایان ی

در ایــن یادداشــت بــه بررســی و تبییــن تفــاوت مــدل تامیــن مالــی مبتنی 
ــد  ــدی آن، مانن ــل های بع ــایر نس ــا س ــکه )ICO( ب ــه س ــه اولی ــر عرض ب
ــد.  ــای هرکــدام روشــن گردی ــب و مزای ــه شــد و معای IEO و STO پرداخت

درمجمــوع نســل های بعــدی ICO بــه دنبــال رفــع نواقــص عرضــه اولیه 
ســکه بودنــد و IEO مشــکل عــدم اطمینــان از واقعــی بــودن پروژه هــا را 
تا حــدودی حــل کــرد، نســل بعــدی آن یعنــی STO درواقــع نوعــی اوراق 
ــرار داده  ــن ق ــتوانه توک ــی، پش ــی مال ــه دارای ــت ک ــال اس ــادار دیجیت به
شــده و STO در یــک محیــط نظارت شــده توســط نهــاد ناظــر و تنظیم گــر 
فعالیــت می کنــد. ایــن صاحبــان بنگاه هــای کوچــک و متوســط هســتند 
ــی  ــن مال ــدل تامی ــد م ــده، می توانن ــب بیان ش ــه مطال ــه ب ــا توج ــه ب ک
ــن  ــن تامی ــای نوی ــن روش ه ــود را از بی ــب وکار خ ــرای کس ــب ب مناس
مالــی انتخــاب کننــد. درنهایــت بایــد گفــت کــه در بیــن روش هــای رایج 
ــی  ــب تمام ــا، مناس ــق رمزدارایی ه ــی از طری ــن مال ــی، تامی ــن مال تامی
دوره هــای ابتدایــی چرخــه حیــات ســازمان )مرحلــه اجرایی ســازی ایــده 
یــا اســتارت آپ( و مرحلــه بلــوغ و تکامــل آن اســت؛ چراکــه کمبــود منابع 
مالــی بــه طــور عمــده در ایــن مراحــل وجــود دارد؛ بنابرایــن عرضــه اولیه 
ــترش  ــرعت گس ــش س ــکان افزای ــا ام ــب وکارهای نوپ ــه کس ــکه ب س
بین المللــی، تثبیــت و تقویــت موقعیــت شــرکت در برابــر رقبــای جهانــی 
ــن  ــر و باســابقه دارد ای ــرای شــرکت های معتب را می دهــد و مزیتــی کــه ب
خواهد بــود کــه بــا اســتفاده از اعتبــاری کــه در طــول مــدت فعالیت شــان 
ــدازی پروژه هــای  ــرای راه ان ــع نقــدی ب ــه جــذب مناب ــد، ب کســب کرده ان

ــد. توســعه ای خــود بپردازن

ST
O 

I و
CO

، IE
O 

سه
قای

م

ICOIEOSTOمعیار

اولین تاریخ انتشار

تعریف

بستر جذب منابع مالی

طرف فروش

مدیریت قرارداد های 
هوشمند به وسیله

آیا نیاز به قوانین 
 AML/KYC

هست؟

بازاریابی

 آیا قبل از اعالم
 عمومی غربالگری
صورت می گیرد؟

سختی راه اندازی

هزینه تامین مالی

حمایت از سرمایه  گذاران

سطح قانون گذاری
(رگولیشن)

کارمزد

سرعت تامین مالی 

نقدشوندگی

سطح تمرکز

 تامین مالی جمعی به وسیله
انتشار توکن/کوین

سایت انتشاردهنده توکن

تیم انتشاردهنده توکن

 استارت آپ یا شرکتی که توکن
را منتشر کرده

بله، می تواند بین پروژه های 
مختلف متفاوت باشد. هر 

سرمایه گذار باید مراحل ویژه 
تأیید KYC / AML را که 

توسط پروژه ارائه شده است 
طی کند.

متوسطآسان

متوسط

متوسط

ندارد ندارد

کم

کم

کم

متوسط (محدود)کم (محدود)

نسبتًا متمرکز

تا یک سالاز چند هفته تا چند ثانیهچند ماه

نسبتًا متمرکز

نسبتًا متمرکز

نسبتًا متمرکز

کم تا متوسط

متوسط

زیاد

زیاد

زیاد

دشوار

بودجه بازاریابی موردنیاز برای 
شرکت های تامین مالی به طور 

قابل توجهی زیاد است.

صادرکننده رمزارز می تواند بر 
روی دسترسی بازار و کاربران 

تأثیر بگذارد.

صادرکننده رمزارز باید برای 
سرمایه گذاران جداگانه 

بازاریابی کند. ممکن است 
انجام بازاریابی اضافی از طریق 

پلتفرم صورت گیرد.

بله - صرافی شرکت را قبل از 
اینکه به وی اجازه دهد سرمایه 

خود را در پلتفرم  جمع کند، 
نمایش می دهد.

 ICO خیر - هرکسی می تواند
(در کشوری که قانونی است) 

راه اندازی کند.
خیر

KYC / AML روی پلتفرم 
انجام می شود؛ بنابراین 

دارندگان حساب های پلتفرم 
موجود دیگر مجبور نیستند 
دوباره از آن استفاده کنند.

نه لزومًا - KYC / AML در 
صرافی انجام می شود؛ بنابراین 

دارندگان حساب صرافی 
موجود مجبور نیستند دوباره 

آن را انجام دهند.

صرافی ارز دیجیتال

کارگزار عرضه کننده توکن از صرافی ارز دیجیتال
STO طریق پلتفرم

پلتفرم توکن اوراق بهادار

پلتفرم توکن اوراق بهادارپلتفرم صرافی

نسخه اصالح شده ICO، جذب 
سرمایه گسترده با انتشار 

کوین/توکن به وسیله مبادله 
رمزارز بدون طی کردن اولین 

ICO مرحله

نوعی از اوراق بهادار دیجیتال

انتهای ٢٠١٧اوایل ٢٠١٧اوایل ٢٠١٣
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شبکه ققنوس با بهره گیری از فناوری دفترکل 
توزیع شده فرصتی مناسب برای توکنی سازی 
امالک و فروش آن ها بر بستری شفاف ایجاد 

کرده است

بالک چنی؛ 
بسرتی 

مناسب برای 
فروش امالک 

مازاد بانیک

فنــاوری دفتــرکل توزیع شــده فرصــت مناســبی 
بــرای توکنــی کــردن انــواع دارایی هــا و محصــوالت 
بــه وجــود آورده اســت. بدین ترتیــب ســرمایه های 
ــترس  ــر دردس ــال کمت ــه قب ــی ک ــه بازارهای ــرد ب خ
ــا  ــوس ب ــود. ققن ــود، وارد می ش ــرمایه ها ب ــن س ای
مشــاهده این موقعیــت، فرصــت را غنیمت شــمرده 
ــن  ــت. در همی ــده اس ــگام ش ــیر پیش ــن مس و در ای
ــوس  ــبکه ققن ــه زودی در ش ــالک ب ــن ام ــتا، توک راس

منتشــر خواهــد شــد.

 یاسر حسن زاده
مدیر توسعه کسب وکار 

تامین سرمایه نوین

ــازار  یکــی از بازارهــای اصلــی کشــور مــا هماننــد ســایر کشــورها ب
ــون  ــل دربرداشــتن رشــته های گوناگ ــه دلی ــک ب امــاک اســت. مل
ــد و  ــته می گردان ــود وابس ــه خ ــیاری را ب ــاغل بس ــب وکار، مش کس
ــه  ــد اقتصــاد کشــورها ب ــای مول ــی از حوزه ه ــل، یک ــن دلی ــه همی ب
ــود  ــرای آن وج ــا ب ــواره تقاض ــه هم ــن اینک ــد. ضم ــمار می آی ش
دارد؛ بنابرایــن، به عنــوان یکــی از زمینه هــای اصلــی توســعه 
ر می گیــرد.  کســب وکار و اشــتغال، موردتوجــه دولت هــا قــرا
ــهروندان  ــرمایه گذاری ش ــای س ــی از ابزاره ــاک یک ــن ام همچنی
ــم  ــعه و ه ــورهای درحال توس ــم در کش ــد؛ ه ــمار می آی ــه ش ــز ب نی
در کشــورهای توســعه یافته کــه دارایی هــای نامشــهود جایــگاه 
ــد  ــی یافته ان ــص داخل ــد ناخال ــرمایه و تولی ــده ای را در س تعیین کنن

ــد. ــظ کرده ان ــش را حف ــر خوی ــهم برت ــان س و همچن
ی  ا مــاک، نه تنهــا بــر ســت کــه ا تیــب، طبیعــی ا ین تر به ا
کســب وکارها، بلکــه بــرای هرگونــه تعامــل مالــی اجتماعــی، 
ت و  ا م تعهــد ر نظــا د و د و ر ر نه مطمئنــی بــه شــما ا پشــتو
مســؤولیت های مالــی )اعــم از توثیــق، ترهیــن و حتــی کفالــت 
ــدات  ــون و تعه ــتوانه دی ــوان پش ــی به عن ــه ای اصل ــی(، گزین حقوق

تلقــی شــود.
قبــال عمومــی و حتــی نهادهــای حاکمیتــی و بنگاه هــا بــه  ا
ــدات  ــل تعه ــا تعدی ــهیات ی ــای تس ــاک در ازای اعط ــرش ام پذی
ــه  ــه ب ــش از آنک ــی، بی ــی و قانون ــؤولیت های حقوق ــی مس ــا تعطیل ی
ــه  ــبت ب ــاال نس ــری ب ــه اطمینان پذی ــد، ب ــوندگی باش ــل نقدش دلی
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حفــظ ارزش و افزایــش آن بازمی گــردد. بااین حــال، زیــاده روی 
ــری  ــای وثیقه پذی ــوی بنگاه ه ــژه از س ــاک، به وی ــرش ام در پذی
ــرده  ــرو ک ــدی روب ــرهای ج ــا دردس ــا را ب ــا، آن ه ــون بانک ه همچ
ــا و  ــرای آن ه ــزرگ ب ــی ب ــه چالش ــود ب ــه خ ــه ای ک ــت؛ به گون اس
ــه  ــا آنجــا ک ــرای اقتصــاد کشــور تبدیل شــده اســت. ت ــر از آن ب بدت
ــاک  ــب ام ــی، در قال ــص داخل ــد ناخال ــی از تولی ــهم قابل توجه س
ــرد و  ــاد خ ــه اقتص ــازده، از چرخ ــدون ب ــا ب ــد ی ــا منجم ــازاد ی م
ــود در  ــودن خ ــر ب ــد و مؤث ــت مول ــده و قابلی ــور خارج ش کان کش

ــت. ــت اس ــور را از دس ــرفت کش پیش
د  ا ز مــاک مــا یــش ا نــد پیدا و ســت کــه ر لــی ا یــن در حا ا
یطی  توقف پذیــر نیســت و به طــور پیوســته، به ویــژه در شــرا
ــت اقتصــاد کشــور نابســامان اســت و شــمار بیشــتری از  ــه وضعی ک
ــت  ــر فهرس ــد، ب ــود بازمی مانن ــدات خ ــای تعه ــذاران، از ایف وثیقه گ

ایــن امــاک افــزوده می شــود.
به این ترتیــب، بــرای حفــظ و ارتقــای بــازار اشــتغال در حــوزه 
امــاک از یک ســو و رهایــی از رســوب و زیان دهــی امــاک 
ــاِر بخــش  ــاِک در اختی ــژه ام ــازده، به وی ــدون ب ــد و ب ــازاد، منجم م
ــرد.  ــی جــدی صــورت پذی ــد چاره جوی ــی از ســوی دیگــر، بای عموم
ــای  ــد پیامده ــت می توان ــن وضعی ــه ای ــورت، ادام ــن ص ــر ای در غی

ــد. ــته باش ــراه داش ــور به هم ــاد کش ــرای اقتص ــدی ب ج
ــابقه  ــم بی س ــه رق ــیدن ب ــی و رس ــش نقدینگ ــن، افزای عاوه برای
ــه  ــی ب ــزان نقدینگ ــن می ــان و ورود ای ــارد توم ــزار میلی ــزار ه دو ه
ــازار امــاک پیامدهــای اقتصــادی غیرقابــل  ــه ب ــازاری ازجمل هــر ب
ــرد  ــًا خ ــرمایه های عمدت ــت؛ س ــته اس ــای گذاش ــر ج ــت را ب مدیری
ــرمایه گذاری  ــد س ــه می توانن ــا ن ــان آن ه ــه صاحب ــرگردانی ک و س
ــود  ــزد خ ــد آن را در ن ــه می خواهن ــد و ن ــام دهن ــی انج قابل اعتنای
نگاه دارنــد؛ زیــرا کاهــش ارزش پــول ملــی موجــب شــده کــه 
همــواره دغدغــه کاهــش پیوســته ســرمایه خویــش را داشــته 

باشــند.
ــد  ــه بتوان ــادی ک ــه اقتص ــده نوآوران ــک ای ــی، ی ــن وضعیت در چنی
هم زمــان هــر دو هــدف را محقــق گردانــد، یعنــی هــم بتوانــد 
نقدینگــی ســرگردان را مهــار کنــد و بــه کنتــرل خــود درآورد 
و هم زمــان ســرمایه مولــد و ارزشــمندی را بــرای توســعه ایــن 
، بی شــک  د ر و هــم آ ا یر بخش هــا فر بخــش و همچنیــن ســا
پذیــر  جتناب نا بیــت باالیــی خواهــد داشــت و گزینــه ای ا جذا

خواهــد بــود.
ــک  ــی از مل ــم عظیم ــه حج ــت ک ــوان گف ــدی می ت ــک جمع بن در ی
در هــر شــکلی نــزد بخــش خصوصــی و عمومــی بــه دالیــل مختلــف 
ازجملــه بــاال بــودن ســرمایه موردنیــاز بــرای تصاحــب ملــک 
ــکان  ــدم ام ــا و ع ــه ای قیمت ه ــان لحظ ــان، نوس ــط متقاضی توس
ــک،  ــه مل ــگام معامل ــه هن ــان ب ــورت هم زم ــت به ص ــر مالکی تغیی
ز طرفیــن امــکان  به گونــه ای بلوکه شــده اســت و هیچ کــدام ا

ــد. ــرمایه را ندارن ــم س ــم عظی ــن حج ــرداری از ای بهره ب
ــی  ــی و ارتباط ــای اطاعات ــرفت فناوری ه ــر، پیش ــالیان اخی در س
الکترونیکــی به جایــی رســیده کــه بــه کنشــگران و کاربــران 
عرصه هــای گوناگــون امــکان داده مطمئن تریــن و بهینه تریــن 
ــن  ــازند و مهم تری ــرار س ــود برق ــان خ ــی را در می ــای تعامل الگوه
ه دور، یعنــی »اعتمــاد« را بــا تکیه بــر  ز را چالــش معامــات ا
ــه ای کــه هم اینــک،  ــه، برطــرف ســازند. به گون راهکارهــای فناوران
رای ارزش  ز تراکنش هــای دا فزونــی ا حجــم قابل توجــه و روزا
مالــی و اعتبــاری اشــخاص در سراســر جهــان، بــر بســترهای 

فناورانــه موســوم بــه زنجیره بلــوک یــا بنیادی تــر از آن، یعنــی 
، منعقــد می شــوند و حقــوق و  فنــاوری دفتــرکل توزیع شــده
ــی  ــکل اطمینان بخش ــه ش ــر، ب ــر یکدیگ ــا در براب ــدات طرف ه تعه

اســتیفا و ایفــا می شــود.
ــاماندهی  ــرای س ــاوری ب ــن فن ــری ای ــد به کارگی ــر می رس ــه نظ ب
ــه  ــژه آنک ــد. به وی ــش باش ــد و اثربخ ــران کارآم ــاک ای ــازار ام ب
ــکا  ــده آمری ــد ایاالت متح ــورها، مانن ــایر کش ــاک س ــازار ام در ب
ــارد دالر در  ــه بیــش از 33 هــزار میلی ــازار امــاک آن ب کــه ارزش ب
ســال 2018 می رســد، آزمــون خــود را گذرانــده و بــا دســتاوردهای 

ــت. ــوده اس ــراه ب ــگرفی هم ش
مزیــت اصلــی ایــن فنــاوری آن اســت کــه اگــر به درســتی طراحــی 
و پیاده ســازی شــود، بــرای همــه آنچــه در مقــام مســئله یــا مشــکل 
دربــاره بــازار امــاک کشــور بیــان شــد، پاســخ اقناع کننــده 
یــن  ن ا نــد بــه همــه ذی نفعــا ا د و می تو ر ا ه بخــش د نگیز و ا
ــاک،  ــان ام ــرمایه گذاران، صاحب ــا س ــتریان ی ــم از مش ــه، اع عرص
ــز  ــه موفقیت آمی ــبت ب ــت نس ــتگاه های حاکمی ــان و دس بازارگردان
یــن  بــودن برنامه هــای خــود اطمینــان دهــد. مزیت هــای ا

فنــاوری در تجربیــات موفــق جهانــی قابل رویــت اســت.

تجربیات موفق جهانی

ــه  ــه ب ــن زمین ــی در ای ــروژه بین الملل ــرکت و پ ــن ش ــون چندی تاکن
فعالیــت پرداخته انــد. مهم تریــن مشــکاتی کــه ایــن پروژه هــا 

ــد از: ــد، عبارت ان ــاش می کنن ــل آن ت ــرای ح ب
ــوندگی سریع   مسئله نقدش

ــی از طریق بازار بین المللی   دسترس
ــاع   اثبات مالکیت و مالکیت مش

ئل حقوقی  مسا
ن 30 میلیــون  ختما ل فــروش موفــق یــک ســا لیــن مثــا و ا
ز  یــن ســاختمان مجلــل ا دالری در منهتــن نیویــورک بــود. ا
ز گران تریــن  12 واحــد 1۶0 متــری تشکیل شــده و در یکــی ا
بخش هــای منهتــن قــرار دارد. یافتــن مشــتری بــرای فــروش 
ــا  ــم Propellr و Fluidity ب ــود و تی ــوار ب ــاختمان دش ــن س کل ای
توکنایزکــردن ایــن ســاختمان بــه توکن هــای یــک دالری بــر 
ــاوه  ــن ع ــدگان توک ــد و دارن ــیم ش ــوم تقس ــن اتری ــتر باک چی بس
بــر مالکیــت مشــاع ســاختمان، اجــاره ایــن ســاختمان را نیــز 

فــت می کننــد. به صــورت توکــن دیگــری دریا
پــروژه SwissRealCoin نیــز در ایــن مــورد فعالیــت می کنــد. 
ــوئیس دارد و  ــکونی در س ــاک غیرمس ــبدی از ام ــروژه س ــن پ ای
ــاک  ــن ام ــت. ای ــن درآورده اس ــورت توک ــبد را به ص ــن س کل ای
ز  ده می شــود، ســپس 80 درصــد ا ره دا خریداری شــده و اجــا
ایــن درآمــد دوبــاره بــرای ســرمایه گذاری در امــاک هزینــه 
ــرکت  ــای ش ــرای هزینه ه ــده ب ــد باقی مان ــت درص ــردد. بیس می گ
ــق  ــک ح ــن ی ــر توک ــد. ه ــی می مان ــاک باق ــده ام ــت کنن مدیری
رأی دارد. امــاک موردنظــر بــرای خریــد معرفــی می شــوند و 
ر توکن هــا انجــام می شــود. در  رأی گیــری بــر اســاس مقــدا
ــردد.  ــداری  گ ــر خری ــک موردنظ ــوم آرا، مل ــت دوس ــورت موافق ص
ــیم  ــرکت و تقس ــال ش ــه انح ــد رأی ب ــن می توانن ــان توک صاحب
ــام  ــالیانه انج ــورت س ــری به ص ــن رأی گی ــد و ای ــرمایه دهن کل س
ــردد.  ــی گ ــا اجرای ــد ت ــه آن رأی دهن ــد ب ــد 80 درص ــود و بای می ش

ــت دارد. ــراز هوی ــه اح ــاج ب ــن احتی ــن توک ــد ای خری

مزایای راهکار 
پیشنهادی 
برای 
فروشندگان 
توکن امالک

نقدشوندگی دارایی های راکد و بدون بازده (به ویژه در بخش بانکی و افزایش بهره وری منابع)؛ 

برخورداری از یک ابزار مالی مطمئن برای وثیقه پذیری خدمات اعتباری و تسهیالت بانکی؛ 

قابلیت ردیابی و محدودسازی و ممنوع سازی آنی و فراگیر معامالت و مبادالت توکن ها؛ 

جذب منابع مالی جدید؛ 

افزایش تعامالت خارجی (جذب سرمایه خارجی)؛ 

بهبود شاخص های دارایی بنگاه ها؛ 

افزایش مشتریان بالقوه و بالفعل؛ 

ایجاد بازار تهاتر هوشمند دارایی. 

مزایای راهکار 
پیشنهادی 
برای 
خریداران 
توکن امالک

دارا شدن یک توکن با پشتوانه دارایی ارزشمند؛ �

افزایش بهای توکن متناسب با افزایش بهای دارایی، میزان مبادالت یا قابلیت های آن؛ �

بهره مندی از پاداش سالیانه به عنوان سود پایه؛ �

معامله پذیری فراملی دارایی ها؛ �

تبدیل پذیری آسان و مطمئن به سایر رمزارزها (مانند بیت کوین و اتریوم)؛ �

مالکیت واقعی دارایی های ارزشمند؛ �

وثیقه پذیری نزد بانک ها و بهره مندی از خدمات اعتباری و تسهیالت؛ �

وثیقه گذاری نزد سایر مراجع قانونی و قضایی؛ �

کاهش خطرپذیری سرمایه گذاری (پشتوانه سبد دارایی ها و نه یک دارایی)؛ �

امکان سرمایه گذاری خرد در طرح های کالن و بهره مندی از ضریب فزاینده ارزش پولی در بازده سرمایه گذاری؛

هزینه بسیار پایین تراکنش های (معامالت) دارایی مبتنی بر این فناوری.
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مزایای راهکار 
پیشنهادی 
برای 
حاکمیت

مثالی از 
فرایندهای 
مربوط به 
توکن امالک 
در ققنوس: 
خرید امالک

توکنایز کردن 
امالک در شبکه 
ققنوس

را دارد. توکنی سازی می تواند برای خرید،  در شبکه ققنوس عملیات توکنی سازی ملک مراحل و فرایندهای خاص خود 

فروش یک ملک یا موارد مشابه آن باشد. برای درک بهتر این فرایندها، مراحل خرید امالک را با جزئیات شرح می دهیم:

ققنوس شبکه ای از میزبان ها است که با کمک فناوری دفترکل توزیع شده نسبت به نظارت، صحت سنجی و ثبت کلیه 
پلتفرم  راه اندازی  برای  گزینه  بهترین  به عنوان  را می توان  این شبکه  اقدام می کنند.  کاربران خود  عملیات  و  تراکنش ها 
غیرمتمرکز تبادل دارایی های توکنایزشده ازجمله ملک تلقی کرد که در آن تبادل و تهاتر انواع توکن های ملکی امکان پذیر 

است. اهم ویژگی هایی که می توان برای این بازارها برشمرد عبارت اند از:

١. میزبان سپیدنامه پروژه خرید ملک یا سبد ملکی را تهیه و به ناظر ارائه می کند.
٢. در موعد مقرر و با حضور ناظر، میزبان اقدام به عرضه توکن های دارایی یا گواهی می کند.

٣. کیف توکن، مرکز تبادل و سایر کاربردهای موردنیاز از میزبان برای مشتریان تأمین می شود.
٤. همه تراکنش ها بر فناوری دفترکل توزیع شده انجام می شوند و فرایندهای ثبت و انعقاد آن ها طبق روال تبيين شده 

در سپیدنامه صورت می پذیرد.
٥. پس از فروش حداقل نصاب توکن ها، بازار ثانویه برای تبادل آن ها میان مشتریان فعال می شود.

٦. تبادل و تعامل توکن های دارایی در بازار ثانویه مجاز است و در صورت نبود محدودیت، اشخاص به هر میزان می
 توانند آن ها را تصاحب کنند.

٧. در صورت احراز نصاب اعالم شده در سپیدنامه مبنی بر فروش توکن های دارایی، با تأیید ناظر، اقدام الزم برای خرید 
ملک یا سبد امالک موردنظر یا شناسایی ملک یا سبد امالک موردنظر متناسب با سرمایه حاصل از فروش توکن دارایی 

صورت می پذیرد.
٨. پس از خرید ملک موردنظر، بازارگردان نسبت به تعيين نصاب توکن های دارایی برای شرکت در مزایده اقدام و مهلت 

الزم را به مشتریان برای تهیه توکن های موردنیاز از بازار ثانویه اعطاء می کند.
٩. به هنگام مزایده در بستر فناوری دفترکل توزیع شده، مشتریان توکن های خود را به حساب میزبان منتقل می کنند.

١٠. در صورت تأیید تراکنش انتقال توکن ها به حساب میزبان، سهم مشاع یا مفروز ملک موردنظر طی مبایعه نامه/صلح
 نامه الکترونیکی به مشتری واگذار می شود و وی می تواند فرایند انتقال رسمی ملک را دنبال نماید.

١١. در خصوص سبدهای ملکی، واگذاری هریک از امالک منوط به تفکیک آن ها از یکدیگر و اجرای مزایده مستقل برای 
یکایک آن هاست.

١٢. پایان پروژه خرید ملک یا سبد امالک در پلتفرم هنگامی است که همه سهم های مشاعی یا مفروز ملک یا سبد امالک 
موردنظر به برندگان مزایده واگذار گردد.

١٣. توکن های دارایی معاوضه شده با امالک مشاعی یا مفروز ابطال می شوند.
١٤. پس از پایان پروژه، دارندگان توکن های دارایی مازاد می توانند به میزبان مراجعه و نسبت به ابطال و بازخرید اصل 

و سود (در صورت تعهد از سوی میزبان) توکن های خود اقدام کنند.

قابلیت اتصال به سامانه های پیام رسان و سرویس دهنده مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری و جذب حداقل ٤٠ میلیون 
مشتری بالقوه؛

تبادل پذیری توکن ها در بازارگاه غیرمتمرکز؛
فعالیت بازار در تمام ساعات شبانه روز؛

امکان جذب سرمایه های خرد مبتنی بر حساب های سنجش اعتبارشده بانکی؛
امکان جذب آسان تر و مطمئن تر مشتریان خارجی از طریق پیام رسان های مطمئن داخلی؛

امکان احراز اصالت هویت مطمئن و مقرون به صرفه مشتریان؛
افزایش احتمال معامله امالک و دارایی های عرضه شده در بازار

افزایش نقدشوندگی دارایی های پشتوانه توکن ها، به ویژه امالک مازاد و منجمد؛
تضمین نقدشوندگی توکن های صادره؛

امکان تنوع بخشی به ابزارهای مالی قابل تعریف در بازار اوراق بهادار در قالب انواع توکن ها، از قبیل اوراق بدهی (اوراق 
خزانه اسالمی) و ...؛

تعامل پذیری با سایر بازارهای الکترونیکی و امکان تبادل توکن ها با ابزارهای مالی آن ها؛
عدم انتقال ریسک و قابلیت کنترل بهنگام پیامدهای منفی این بازار بر سایر بازارها.

مدیریت کارآمد و اثربخش بازار دارایی ها و امالک؛ 

کاهش آمار تخلفات و جرائم مرتبط با تعامالت و معامالت دارایی؛ 

افزایش اعتماد عمومی به تمهیدات حاکمیتی؛

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

افزایش درآمد عمومی؛

برچیده شدن سفته بازی در بازارهای غیر شفاف.

بررسی قوانين و مقررات تامین مالی جمعی در ايران با تمركز بر چالش ها و ارائه پیشنهاد  

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

گــذار از اقتصــاد ســنتی بــه اقتصــاد نــو و رفــع چالش هــای موجــود، مســتلزم پذیــرش 
ــوان  ــای آن بت ــر مبن ــه ب ــن تکنولوژیــک اســت ک و کاربســت شــیوه ها وابزارهــای نوی
ــای  ــع و خالءه ــم آورد. موان ــا را فراه ــب و کارهای نوپ ــعه کس ــرای توس ــه الزم ب زمین
موجــود در شــیوه های ســنتی تجــارت، ضــرورت ایــن هم راســتایی را دوچنــدان 
می کنــد. بــه همیــن منظــور، در ابتــدای ایــن نوشــتار بــه ارائــه توضیحاتــی کوتــاه در 
خصــوص شــیوه های ســنتی تامیــن منابــع مالــی و موانــع آن پرداختــه خواهــد شــد؛ 
ــورد واکاوی  ــران م ــینه آن در ای ــی و پیش ــی جمع ــع مال ــن مناب ــوم تأمی ــپس مفه س

ــه می شــود. ــه پیشــنهاد پرداخت ــه ارائ ــت، ب ــت  و در نهای ــرار خواهــد گرف ــی ق اجمال

 سامان بیگدلی
کارشناس حقوقی 

ققنوس
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شــیوه های سنتی تأمین مالی

در گذشــته، شــخص متقاضــی تامیــن ســرمایه، بــا مراجعــه بــه 
ــع  ــه ســرمایه گذاری داشــتند، مناب ــل ب اشــخاصی کــه ســرمایه و تمای
ــرد.  ــن می ک ــرش را تأمی ــای مدنظ ــام طرح ه ــرای انج ــاز ب ــورد نی م
ــی  ــرمایه کاف ــه س ــدی ک ــخاص عاقمن ــردن  اش ــاب ک ــن و مج یافت
ــیاری از  ــه در بس ــود ک ــواری ب ــتند، کار دش ــور داش ــن منظ ــرای ای ب
مــوارد بــا شکســت مواجــه می شــد. بــه همیــن منظــور و همپای رشــد 
ــه  ــن اشــخاص جــای خــود را ب ــد، ای مشــاغل و کســب و کارهای جدی
ــازار ســرمایه دادنــد. در ایــن مــدل،  بانک هــا، موسســات اعتبــاری و ب
ــا از  ــرای اجــرای طرح هــا و پروژه هــا عمدت ــاز ب ــی مــورد نی ــع مال مناب
ســه منبــع بانــک، بــازار ســرمایه و بیمــه تامیــن می شــود. ایــن منابــع 
ــي پروژه هــاي  ــن مال ــا غیرمســتقیم در جهــت تامی به طــور مســتقیم ی
ــع  ــی، مناب ــام بانک ــرد. در نظ ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــرکت ها م ش
ــب  ــاری در دو قال ــات اعتب ــا و موسس ــق بانک ه ــث از طری ــورد بح م

ــود.  ــن می ش ــارات تامی ــهیات و اعتب تس
ــنه،  ــر قرض الحس ــم ب ــوان منقس ــهیات را می ت ــی تس ــور کل ــه ط ب
عقــود مبادلــه ای و عقــود مشــارکتی دانســت. قرض الحســنه، 
ــده  ــوان قرض دهن ــه عن ــا ب ــه موجــب آن بانک ه ــدي اســت کــه ب عق
ــي  ــم از حقیق ــخاص اع ــه اش ــرر ب ــط مق ــق ضواب ــي را طب ــغ معین مبل
ــن  ــا در ای ــد. بانک ه ــذار مي کنن ــرض واگ ــورت ق ــه ص ــي ب ــا حقوق ی
ــي  ــي و حقوق ــخاص حقیق ــي اش ــروري و عموم ــاي ض ــت، نیازه حال
را بــه صــورت وام غیرتجــاري و بــدون انتظــار ســود ، مرتفــع 
ــا بازدهــی ثابــت هســتند کــه  ــه ای عقــودی ب مي ســازند.  عقــود مبادل
ــد  ــی باش ــرخ ثابت ــد ن ــا می توان ــب آن ه ــهیات در قال ــود تس ــرخ س ن
ــرط  ــه ش ــاره ب ــاطی، اج ــروش اقس ــه ف ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ک
ــود مشــارکتی  ــل، عق ــه اشــاره کــرد. در مقاب ــک، مرابحــه و جعال تملی
ــورد  ــا بخشــی از ســرمایه م ــک، کل ی ــه در آن بان ــودی هســتند ک عق
ــی( را  ــا خدمات ــاری ی ــدی، تج ــادی )تولی ــت اقتص ــک فعالی ــاز ی نی
ــرارداد  ــق ق ــت، مطاب ــای فعالی ــت، در انته ــد و در نهای ــن می کن تامی
فیمابیــن بــا صاحــب فعالیــت اقتصــادی، ســود حاصــل از ایــن فعالیــت 
ــه و  ــی، مضارب ــی، مشــارکت حقوق ــد. مشــارکت مدن را تقســیم می کن
ــه،  ــدور ضمانتنام ــامل ص ــز ش ــارات نی ــد. اعتب ــه از آن جمله ان مزارع

ــت. ــی اس ــنادی داخل ــارات اس ــی و اعتب ــنادی خارج ــارات اس اعتب
ــاز  ــورد نی ــی م ــع مال ــرمایه، مناب ــازار س ــق ب ــن از طری ــدل تأمی در م
ــن  ــادار تأمی ــورس اوراق به ــا در ب ــرش آنه ــق پذی ــرکت ها از طری ش
ــق  ــاي توســعه از طری ــراي طرح ه ــي ب ــن مال می شــود. ســهولت تأمی

ــد  ــت مانن ــوق هاي دول ــورداري از مش ــارکت، برخ ــار اوراق مش انتش
ــال  ــهام داران و انتق ــب س ــر ترکی ــهولت در تغیی ــی، س ــت مالیات معافی
ــامانه هاي  ــق س ــي از طری ــن مال ــهولت در تأمی ــت و س ــري مالکی پذی
ــای  ــه مزای ــي از جمل ــرکت هاي غیربورس ــا ش ــه ب ــي در مقایس بانک
ایــن مــدل اســت.  صنعــت بیمــه نیــز دو نقــش عمــده در نظــام تأمیــن 
ــي و  ــع مال ــص مناب ــز و تخصی ــی، تجهی ــده دارد؛ یک ــر عه ــي ب مال

ــي. ــن مال ــاي تامی ــک فراینده ــت ریس ــری، مدیری دیگ
ــورد  ــی م ــع مال ــن مناب ــنتی تأمی ــیوه های س ــی، در ش ــور کل ــه ط ب
نیــاز، اشــخاص حقیقــی و حقوقــی بــرای انجــام طرح هــای پیشــرو در 
ــرای اجــرای  ــاف هزینه هــای الزم ب ــع موجــود، کف ــه مناب ــی ک صورت
ــه اشــخاص و  ــه ب ــه مراجع ــر ب ــی داد، ناگزی ــا را نم ــا و پروژه ه طرح ه
بعدهــا، نهادهــای واســطی چــون بانــک و تــن دادن بــه ضوابــط آن ها 
ــای  ــو، و چالش ه ــک س ــیر از ی ــن مس ــودن ای ــر ب ــدند. زمان ب می ش
ــا  دســت و پاگیر بروکراتیــک ایــن نهادهــا از ســوی دیگــر، جوامــع را ب
ــاخت. ــه س ــی مواج ــن مال ــن تامی ــیوه های نوی ــری ش ــزوم به کارگی ل

تأمین مالی جمعــی؛ رویکردی اجتناب ناپذیر که در 
پیش گرفتیم!

ــات  ــه خدم ــای ارائ ــا، مدل ه ــد فین تک ه ــر، رش ــای اخی ــال ه در س
ــع  ــن مناب ــرای تأمی ــی ب ــای نوین ــرده و روش ه ــون ک ــی را دگرگ مال
ــن  ــای ای ــت. همپ ــود آورده اس ــه وج ــت ب ــتر اینترن ــوم در بس از عم
تغییــرات، تأمیــن مالــي همــواره یکــي از چالش هــاي اساســي ایجــاد 
ــت.  ــوده اس ــر ب ــه و مخاطره پذی ــب و کارهاي کارآفرینان ــعه کس و توس
از ایــن رو در دهه هــاي اخیــر، نوآوري هایــي نظیــر صندوق هــاي 
ــه  ــب وکار و ... ب ــتاب دهندگان کس ــر، ش ــرمایه گذاري مخاطره پذی س
منظــور ایجــاد جایگزیــن بــراي نهادهــاي تامیــن مالــي ســنتي نظیــر 
ــه اســت کــه هــر کــدام کوشــیده اند برخــي از  بانک هــا صــورت گرفت
خاءهــاي موجــود تأمیــن مالــي در مراحــل مختلــف کســب و کارهاي 
ــي  ــاء بزرگ ــوز خ ــن، هن ــود ای ــا وج ــد. ب ــه را کاهــش دهن کارآفرینان
ــه  ــل اولی ــن در مراح ــاي کارآفری ــرکت هاي نوپ ــي ش ــن مال در تامی
ــه  ــه در زمین ــل توج ــکارات قاب ــود دارد. یکــي از ابت تجاري ســازي وج
ــه طــور خودجــوش  ــه ب ــه ک ــي کســب و کارهاي کارآفرینان ــن مال تامی
ــراي  ــژه ب ــده و به وی ــود آم ــي بوج ــاي اجتماع ــتفاده از برنامه ه ــا اس ب
ــي  ــن مال ــت،  »تامی ــب اس ــیار مناس ــي بس ــوزادي و نوپای ــل ن مراح
ــاس  ــر اس ــپاري ب ــت. جمع س ــي« اس ــپاري مال ــا »جمع س ــي«  ی جمع
ــا  ــرد ی ــن ف ــرد باهوش تری ــر خ ــي ب ــرد جمع ــه »خ ــل ک ــن اص ای
ــزاري اســت کــه خــرد جمعــي را در  ــري دارد«، اب ــراد آن جمــع برت اف
راســتاي یــک امــر مشــخص )مثــال: در راســتاي تولیــد کاال یــا ارائــه 

خدمــت( هم گــرا مي کنــد.
تامیــن مالــي جمعــی گونــه اي از جمع ســپاري در حــوزه تامیــن 
مالــي کســب و کارهاي نوپــا و ایده هــاي نوآورانــه اســت. بــه 
ــن صــورت  ــه ای ــه مردم نهــاد ب ــد نوآوران ــن فرآین ــارت ســاده تر، ای عب
اســت کــه فــرد متقاضــي، برنامــه خــود را در درگاه )واســطه اینترنتــي( 
ــد  ــه از دی ــن برنام ــر ای ــد. اگ ــرح می کن ــي مط ــي جمع ــن مال تامی
مخاطبیــن خــود کــه امــکان بحــث و بررســي در مــورد برنامــه بــراي 
ــزاران  ــي ه ــا و گاه ــد، صده ــول باش ــل قب ــت، قاب ــم اس ــا فراه آن ه
ــت  ــه پرداخ ــتیبانی از برنام ــراي پش ــي را ب ــبتا اندک ــر نس ــر مقادی نف
ــه  ــه، ب ــدازي و اجــراي برنام ــراي راه ان ــغ ب ــن مبال ــع ای ــد. جم مي کنن

ــود.  ــد ب ــزرگ خواه ــي ب ــدازه کاف ان
درمجمــوع، می تــوان گفــت تامیــن مالــي جمعــي فقــط یــک حرکــت 

در شیوه های ســـنتی تامین منابع مالی 
مورد نیاز، اشـــخاص حقیقـــی و حقوقی 
برای انجام طرح های پیشـــرو در صورتی 
که منابع موجـــود، کفـــاف هزینه های 
الزم برای اجـــرای طرح هـــا و پروژه ها را 
گزیر به مراجعه به اشـــخاص  نمی داد، نا
و بعدها، نهادهای واســـطی چون بانک 

و تـــن دادن به ضوابط آنها می شـــدند

ــاز جامعــه  ــزاري خودجــوش اســت کــه نی جمعــي زودگــذر نیســت. اب
ــود آورده و  ــه وج ــاوري آن را ب ــرفت فن ــتفاده از پیش ــا اس ــي ب جهان
ــن اســتفاده  ــان و همچنی ــوق ذي نفع ــظ حق ــراي لف ــا ب برخــي دولت ه
از منافــع حاصــل از قــدرت جمعــي، آن را از طریــق تدویــن قوانیــن و 
ــزار قــادر  ــر آن، بــه رســمیت شــناخته اند. ایــن اب مقــررات و نظــارت ب
اســت فرهنــگ کارآفرینــي و ســرمایه اجتماعــي را ارتقاء بخشــیده و از 
ایــن طریــق توســعه اقتصــادي و اجتماعــي را در جوامــع تســریع کنــد.

تامین مالی جمعی در ایران؛ چالش های قدیمی!

تأمیــن مالــي جمعــي، مفهومــي آشــنا بــراي ایرانیــان اســت؛ 
مفهومــي شــبیه بــه گلریــزان پهلوانــان کــه از قدیم االیــام در 
ــیدی  ــل خورش ــه چه ــت. در ده ــوده اس ــج ب ــا رای ــي م ــع محل جوام
ریــان  زا یــران توســط با لحســنه ا ولیــن صندوق هــاي قرض ا ا
ــا هــدف کمــک  ــزان و ب ــا الهــام از ســنت گلری تهــران در مســاجد و ب
ــي  ــي جمع ــن مال ــد تأمی ــد. فرآین ــود آم ــازار بوج ــتگان ب ــه ورشکس ب
شــباهت بســیاري بــه ســنت گلریــزان و صنــدوق قرض الحســنه 
ــه  ــي ب ــي جمع ــن مال ــراي تأمی ــوزه اج ــن، در ح ــته از ای دارد. گذش
ــی در  ــی جمع ــن مال ــکوهای تامی ــور س ــط، ظه ــن و برخ ــیوه نوی ش

ــش  ــد نویدبخ ــرمایه می توان ــذب س ــاخت ج ــوان زیرس ــران به عن ای
توســعه فضــای کارآفرینــی و نــوآوری بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن 

برنامه هــای اقتصــادی - راهبــردی کشــور باشــد.
در راســتای تعییــن ضوابــط حاکــم بــر تأمیــن مالــی جمعــی در 
ایــران، بــر اســاس تفاهم نامــه مشــترک  بیــن وزارتخانه هــای 
امــور اقتصــادی و دارایــی، تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، ارتباطــات و 
فنــاوری اطاعــات 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 4 مــاده 4 قانــون اخیرالذکــر، بــه تصویــب شــورای عالــی 
ــر اســاس ایــن دســتورالعمل،  بــورس و اوراق بهــادار رســیده اســت. ب
ــرکت  ــه ش ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای ــی ب ــی جمع ــن مال ــل تامی مراح
ــود را  ــروژه خ ــت پ ــد در گام نخس ــی بای ــی جمع ــن مال ــی تامی متقاض
ــی به صــورت  ــه اینکــه تامیــن مال ــا توجــه ب ــه کنــد و ب ــه عامــل ارائ ب
مشــارکتی اســت و مشــارکت کنندگان در ســود و زیــان آن طــرح 
شــریک می شــوند، طــرح یــا ایــده ارائه شــده بایــد از جذابیــت 
ــرای  ــل ب ــد. عام ــب کن ــب را جل ــر مخاط ــا نظ ــد ت ــوردار باش برخ
ــت  ــوز فعالی ــذ مج ــه اخ ــبت ب ــد نس ــی بای ــی جمع ــن مال ــام تامی انج
ــای  ــی طرح ه ــه تمام ــی ک ــت وب ــزار تح ــا نرم اف ــرم ی ــرای پلتف ب

قابــل تامیــن مالــی در آن ثبت نــام و از طریــق آن تأمیــن مالــی 
ــد.  ــدام کن ــتورالعمل اق ــق دس ــی مطاب ــروه ارزیاب ــد، از کارگ می کنن
ــور  ــل کش ــر در داخ ــای موردنظ ــرای طرح ه ــی اج ــوزه جغرافیای ح
ــا از  ــن طرح ه ــاز ای ــی موردنی ــع مال ــا جمــع آوری مناب ــوده اســت؛ ام ب
ــوی  ــت. از س ــر اس ــز امکان پذی ــور نی ــارج از کش ــدگان خ تامین کنن
ــی  ــی جمع ــن مال ــق تأمی ــن از طری ــل تامی ــدار قاب ــر مق ــر حداکث دیگ
بــرای هــر طــرح 20 میلیــارد ریــال در نظــر گرفته شــده اســت. 
ــد  ــخص نبای ــرح مش ــک ط ــراي ی ــی ب ــی جمع ــن مال ــن تامی همچنی
ــود. ــام ش ــف انج ــکوي مختل ــد س ــط چن ــان توس ــورت همزم ــه ص ب

تامیــن مالــی جمعــی در ایــن دســتورالعمل، مبتنــی بــر مــدل 
مشــارکت اســت کــه در آن ریســک ســرمایه گذاري بــه دلیــل ماهیــت 
ــا  ــرمایه گذاران عمدت ــوده و س ــاال ب ــه، ب ــاي کارآفرینان کســب و کاره
غیرحرفــه اي هســتند. عــاوه بــر آن ریســک سوءاســتفاده کاهبردان 
ــم  ــا تنظی ــد ب ــا  بای ــل دولت ه ــن دلی ــه همی ــراه دارد. ب ــه هم ــز ب را نی
ــک را  ــوع ریس ــر دو ن ــب، ه ــي مناس ــازوکارهاي نظارت ــررات و س مق
ــي  ــي زمان ــي جمع ــن مال ــدل تامی ــر آن، م ــاوه ب ــد. ع ــش دهن کاه
ــورها  ــي کش ــاي فرهنگ ــا هنجاره ــه ب ــود ک ــد ب ــز خواه موفقیت آمی
ــود  ــراي وج ــاهد ب ــل دو ش ــران حداق ــد. در ای ــته باش ــي داش همخوان
ــي  ــن مال ــي در تأمی ــي وجــود دارد: اول، ســابقه طوالن ــن همخوان چنی
خیرانــه )گلریــزان( و دوم تطابــق مــدل مشــارکت بــا قوانیــن شــرعي 
ــل در  ــي مکم ــوان روش ــه آن را به عن ــا ک ــدون رب ــي ب ــات مال و خدم
ــب  ــا مناس ــي و بانک ه ــات مال ــي در موسس ــیوه ها، حت ــایر ش ــار س کن

. د ز مي ســا

ــنهاد؛ با تامین مالی مبتنی بر توکن، شفاف تر و  پیش
کارآمدتر باشیم!

ــا  ــد،  ب ــر ش ــه ذک ــی ک ــی از چالش های ــور رهای ــه منظ ــروزه و ب ام
عنایت به اینکه اقتصـــاد جدیـــد مبتنـــی بـر توکـــن از طریـق کاهـش 
قابل توجــــه اصطــــکاک و موانــــع موجــــود در انواع کســب و کارها 
از پتانســیل باالیــی بــرای خلــــق یــک دنیــای مالــی منصفانــه 
ــی  ــن مال ــدل تأمی ــن رو، پیاده ســازی م ــت. از ای ــوردار اسـ و کارا برخـ
ــر بســتر باکچیــن می توانــد راهــکار مناســبی بــرای کمــک  جمعــی ب
ــری  ــد. بهره گی ــا باش ــب و کارهای نوپ ــا کس ــب و کارها خصوص ــه کس ب
از فنــاوری دفتــر کل توزیع شــده عــاوه بــر افزایــش میــزان شــفافیت 
در رونــد تامیــن جمعــی مالــی، بــا فراهــم آوردن امــکان پایــش 
ــزان  ــه می ــن عرصــه را ب ــه مراحــل، ریســک بازیگــران ای مســتمر کلی
ــری از  ــر، بهره گی ــوی دیگ ــد داد. از س ــش خواه ــی کاه ــل توجه قاب
ــش  ــق کاهــ ــد از طریــ ــوال می توانــ ــازی ام ــن و توکن س باک چی
ــرمایه گذاری  ــرای ســ ــاز بــ ــدار موردنیــ ــل مقــ ــان و حداقــ زمــ
ــا در بیــن طیــف  ــرمایه گذاری در دارایی هــ موجــب گســترش ســ

ــود. ــان شــ ــترده تری از مخاطب گســ
از ســوی دیگــر، شناســایی و کاهــش ریســک های مربــوط بــه 
ــزای  ــل و اج ــه مراح ــی از کلی ــد آگاه ــه، نیازمن ــن عرص ــران ای بازیگ
فرآینــد تأمیــن جمعــی مالــی اســت. تکلیــف عامــل در ارزیابــی حســن 
ــام  ــی، اع ــی جمع ــن مال ــی تامی ــای قبل ــی در طرح ه ــابقه متقاض س
ــرد و  ــزارش عملک ــه گ ــدگان و ارائ ــه تامین کنن ــرح ب ــک های ط ریس
ــی،  ــروه ارزیاب ــه کارگ ــده ب ــاالنه حسابرسی ش ــی س ــای مال صورت ه
ــری  ــر ضــرورت به کارگی ــه روشــنی ب ــه  ب ــواردی اســت ک ــه م از جمل
ــزان شــفافیت در  ــن می ــه واجــد باالتری ــت دارد ک مکانیســم هایی دالل

ــد. ــیر باش ــن مس ای

جمع ســـپاری بر اســـاس ايـــن اصل كه 
»خرد جمعی بر خـــرد باهوش ترين 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( هم گـــرا می كند
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آخریــن خبرهــا دربــاره تامیــن مالی 
ــاختی  ــوان زیرس ــه عن ــی ب جمع
تاثیرگــذار در شــرایط امــروز جامعه 
کــه اهمیت بســیار زیــادی در تامین 
مالــی پروژه هــا و کســب و کارهــای 
نوپــا دارد، نشــان می دهــد کــه بــه 
مجــوز  دارای  پلتفرم هــای  زودی 
ــرد؛  ــد ک ــروع خواهن ــت را ش فعالی
ــذاری و  ــرا قانون گ ــوال چ ــا اص ام
ــی در  ــی جمع ــن مال ــرای تامی اج

ایــران طوالنــی شــد؟

ــن  ــر تامی ــر کل دفت ــوع مدی ــد مرف ــا محم ــه ب مصاحب
مالــی و ســرمایه گذاری معاونــت علمــی و فنــاوری 

ــی ــی جمع ــن مال ــاره تامی ــوری درب ــت جمه ریاس

ققنوس 
زمینه ساز توسعه 
تامنی مایل جمعی

کارگــروه تامیــن مالــی جمعــی تــا بــه امــروز 
بالــغ بــر 30 جلســه را بــرای نظــارت و ایجاد 
ــرده  ــزار ک ــی برگ ــن مال ــای تامی چارچوب ه
کــه در برخــی جلســات نیــز مجموعه هــای 
ــی  ــن مال ــه تامی ــت در زمین ــی فعالی متقاض

ــد. ــدا کرده ان حضــور پی
بــه ســمت  هجــوم عمــوم شــهروندان 
بــورس، رشــد قابــل توجــه شــاخص و ارزش 
معامــات و ارزش ســهام شــرکت ها باعــث 
شــد تــا فضــا بــرای اجرایــی کــردن تامیــن 

ــی مناســب نباشــد. ــی جمع مال

توانســت  گذشــته  ماه هــای  در  ققنــوس 
موافقــت اصولــی تامیــن مالــی جمعــی را 
ــا  ــی ت ــی جمع ــن مال ــا تامی ــد؛ ام ــت کن دریاف
ــی  ــرداری مل ــه اوج بهره ب ــه نقط ــه ب ــی ک زمان
خــود برســد، راه درازی را در پیــش دارد. ازاین رو، 
بــر آن شــدیم تــا مصاحبــه ای بــا محمــد مرفوع 
دربــاره چندوچــون قانونــی ایــن مقولــه و 
ــته  ــا آن داش ــه ب ــده در رابط ــات انجام ش اقدام

ــیم. باش

مهدی فوقی 
عضو تحریریه



3435 | kuknos.ir | ماهنامه ققنوس |  شماره سوم

فضــای تامیــن مالــی جمعــی در بــورس 
بــازار  در  امســال  و  اســت  شــده  دیــده 
ســرمایه رخدادهــای غیــر منتظــره و عجیبــی 
ــه ســمت  ــا هجــوم عمــوم شــهروندان ب را ب
بــورس، رشــد قابــل توجــه شــاخص و ارزش 
شــرکت ها   ســهام  قیمــت  و  معامــات 
ــی  ــه آمادگ ــود ک ــی ب ــن در حال ــتیم؛ ای داش
ــزاری )ســامانه ها(  ــاختی و نرم اف الزم زیرس
ــن حجــم از  ــی از ای ــرش و میزبان ــرای پذی ب
ســهامداران و تعــداد بســیار بــاالی معامــات 
وجــود نداشــت و همیــن موضوعــات باعــث 
ــدن  ــی ش ــدن و اجرای ــی ش ــا نهای ــد ت ش
تامیــن مالــی جمعــی بــا تاخیــر مواجــه شــود؛ 
از ســویی دیگــر، تامیــن مالــی جمعــی رقیب 
بــازار ســرمایه بــه شــمار مــی رود و پلتفرم هــا 
آمــاده بودنــد بــا توجــه بــه ارائــه مجوزهــا در 
اردیبهشــت و خــرداد ســال جــاری اقــدام بــه 
ــه  ــا در زمین ــن پروژه ه ــردن اولی ــی ک اجرای
ــا توجــه  ــا ب ــد؛ ام ــی کنن ــی جمع ــن مال تامی
ــاد شــاخص و ارزش  ــش بســیار زی ــه افزای ب
ســهام در بــازار ســرمایه تاکیــد داشــتند کــه 
در ایــن فضــا زمــان مناســبی بــرای اجرایــی 
کــردن پروژه هــا نیســت و از ایــن بابــت 
نگــران بودنــد کــه ایــن موضــوع نیــز باعــث 
ــر  ــا صب ــدن فض ــاده ش ــان آم ــا زم ــد، ت ش
ــی کــردن پروژه هــای  ــد و ســپس اجرای کنن
ــه  ــی ب ــی جمع ــن مال ــه تامی ــه در زمین اولی

ــی انجــام شــود. صــورت قطع
ــه  ــت نام ــروز 4 مجــوز و 8 موافق ــه ام ــا ب ت

اصولــی در زمینــه تامیــن مالــی جمعــی 
ــوس یکــی  ــه ققن ــه مجموع صــادر شــده ک
اصولــی  موافقــت  کننــدگان  دریافــت  از 
بــوده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه نهادهــای 
رگوالتــور دغدغه هایــی مهــم در زمینــه 
ــدن  ــی ش ــر و طوالن ــد، تاخی ــارت دارن نظ

ــت. ــی اس ــداد طبیع ــک رخ ــیر ی مس
تامیــن  در  کــه  موضوعاتــی  از  یکــی 
مالــی جمعــی بــا توجــه بــه اســتفاده از 
بــازار ســرمایه مطــرح شــد  زیرســاخت 
بحــث برخــورداری کــد ســهامداری )ســجام( 
ــرمایه  گذار در  ــا س ــده ی ــن کنن ــرای تامی ب
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــود. ب ــرمایه ب ــازار س ب
ــهروندان وارد  ــوم ش ــر عم ــاه اخی ــد م در چن
بــازار ســرمایه شــدند و بســیاری نیــز ســهام 
ــکلی  ــه مش ــن زمین ــتند، در ای ــت داش عدال
وجــود نداشــت و بــرای ارائــه دسترســی 
بــه پلتفرم هــا بــا شــرکت ســپرده گذاری 
مرکــزی صحبــت شــد و در نهایــت ســرویس 
ــاد  ــرای ایج ــا ب ــار پلتفرم ه ــجام در اختی س
ــرار گرفــت. یــک مســئله دیگــر  ســهولت ق
کــه در کارگــروه تامیــن مالــی جمعی توســط 
ــد،  ــرح ش ــوز مط ــب مج ــای صاح پلتفرم ه
ــی  ــن مال ــغ تامی ــش ســقف مبل بحــث افزای
جمعــی بــود کــه در ایــن زمینــه اقــدام شــده 
تــا ســقف از دو میلیــارد تومــان بیشــتر شــود.

ــان  ــا و صاحب ــای پلتفرم ه ــی از دغدغه ه یک
پروژه هــای تامیــن مالــی جمعــی بحــث 
ایجــاد بــازار ثانویــه و بازارگردانــی بــود کــه 
ــود  ــورس انجــام ش ــرار اســت در فراب ــا ق آی
ــرد.  ــورت می گی ــا ص ــه در پلتفرم ه ــا اینک ی
ــی در یکــی  ــز صحبت های ــه نی ــن زمین در ای
ــی  ــی جمع ــن مال ــروه تامی ــات کارگ از جلس

انجــام شــده اســت.
ــته  ــه نانوش ــه دیکت ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــن  ــی از قوانی ــد برخ ــس بای ــدارد، پ ــط ن غل
و نظارت هــا در زمینــه تامیــن مالــی جمعــی 
ــن  ــرح تامی ــد ط ــه چن ــرای اولی ــد از اج بع

ــود. ــی انجــام ش مال
ــد اســت و  ــی جدی ــی جمع ــن مال ــزار تامی اب
بســیاری از مســائل آن ناشــناخته. طبیعتــا در 
ایــن شــرایط رگوالتــور بــه دنبــال شــناخت 
ــد از دادن  ــرای نظــارت اســت و بع بیشــتر ب
4 مجــوز اولیــه در تامیــن مالــی جمعــی 
بخشــی از دغدغه هــا در زمینــه تامیــن مالــی 
جمعــی برطــرف شــد؛ امــا چنــد وقتــی اســت 
کــه بــه نحــوی تــوپ اجــرای طــرح تامیــن 
ــت  ــا اس ــن پلتفرم ه ــی در زمی ــی جمع مال
و از ســمت فرابــورس و کارگــروه تامیــن 
مالــی جمعــی قــرار نیســت مســئله جدیــدی 
بررســی یــا اعمــال شــود؛ مگــر آنکــه دوبــاره 

کســب وکارها مراجعــه کننــد و مســئله ای 
داشــته باشــند کــه دربــاره آن تصمیم گیــری 
ــی  ــن مال ــروه تامی ــون، کارگ ــود. هم اکن ش
ــد  ــرای چن ــر اج ــورس منتظ ــی و فراب جمع
پلتفرم هــای  در  مالــی  تامیــن  طــرح 
ــتقبال  ــزان اس ــا می ــتند ت ــوز هس دارای مج
ــی  ــد و در صورت ــی کنن ــهروندان را بررس ش
ــن  ــال قوانی ــارت و اعم ــه نظ ــاز ب ــه نی ک
ــاره در زمینــه تامیــن مالــی  جدیــد بــود، دوب

ــند. ــته باش ــی داش ــی بررس جمع
ــت،  ــب نیس ــب وکارها عق ــور از کس رگوالت
ســنگ جلــوی پــای کســب و کارهــای 
ــت  ــم، حمای ــی نینداختی ــی جمع ــن مال تامی

ــم! کردی
فعلــی  شــرایط  در  نیــز  کســب و کارها 
نگرانی هایــی دارنــد؛ از ایــن بابــت کــه 
پول هایــی کــه از شــهروندان جمــع آوری 
کننــد  وارد  طرح هایــی  در  را  می کننــد 
ســودآوری  از  برخــوداری  ضمــن  کــه 
داشــته  نیــز  پایینــی  ریســک  مناســب، 
باشــد و مجموعــه همــه ایــن مســائل و 
ــی  ــن مال ــا تامی ــده ت ــث ش ــا باع دغدغه ه
ــه ســمت  ــی ب ــی طوالن ــد از مدت ــی بع جمع
ــه  ــد؛ البت ــه ســرانجام حرکــت کن رســیدن ب
بنــده بــه عنــوان یکــی از اعضــای کارگــروه 
تامیــن مالــی جمعــی بــه هیــچ عنــوان 
ــا،  ــور از طرح ه ــه رگوالت ــدارم ک ــده ن عقی
ایده هــا و پلتفرم هــا عقــب اســت؛ چــرا 
کــه فرابــورس و کارگــروه تامیــن مالــی 
ــرده  ــت ک ــا حرک ــای پلتفرم ه ــی پابه پ جمع
ــرح  ــه مط ــائلی ک ــع مس ــه رف ــبت ب و نس
در حقیقــت  اســت؛  اقــدام کــرده  شــده 
ــی  ــی جمع ــن مال ــه تامی ــور در زمین رگوالت
ــت و  ــا نینداخ ــای پلتفرم ه ــوی پ ــنگ جل س
ــد  ــا کن ــرد؛ ام ــش ب ــی را پی ــرد حمایت رویک
ــی را  ــی جمع ــن مال ــای تامی ــدن فرآینده ش
ــفانه بخشــی  ــه متاس ــه البت ــم ک ــول داری قب
از آن بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا بــود 
کــه محدودیت هایــی را بــرای تامیــن مالــی 
جمعــی در کشــور بــه دنبــال داشــت؛ چراکــه 
جلســات کارگــروه  بــا پلتفرم هــا بســیار 
ــا  ــر پلتفرم ه ــمت دیگ ــود و از س ــوار ب دش
بــرای اعــام و شــروع تامیــن مالــی جمعــی 
حضــوری  صــورت  بــه  داشــتند،  قصــد 
کمپین هــا و مراســم  هایی داشــته باشــند 
ــا دور از  ــی انجــام آن ه ــرایط فعل ــا ش ــه ب ک

ــت. ــن اس ذه

تجربــه  اخیــر  وقــت  چنــد  در 
ــوت  ــایندی از دع ــدان خوش نه چن
ورود شــهروندان  بــرای  دولــت 

ــهروندان  ــوم ش ــوم عم هج
ــد  ــورس، رش ــمت ب ــه س ب
قابــل توجــه شــاخص و 
ارزش  و  معامــالت  ارزش 
ســهام شــرکت ها باعــث 
شــد تــا فضــا بــرای اجرایی 
کــردن تامیــن مالــی جمعی 

ــد ــب نباش مناس

ــازار ســرمایه را داشــتیم کــه  ــه ب ب
باعث شــد، بســیاری از شــهروندان 
بــا توجــه بــه دعــوت دولــت بــرای 
ــار  ــرمایه، انتظ ــازار س ــه ب ورود ب
داشــته باشــند بــازار همــواره مثبت 
باشــد و صرفــا ســرمایه گذاری 
روی مــوج ســودآوری قــرار بگیــرد؛ 
ــور  ــه ط ــازار ب ــه ب ــی ک ــا زمان ام
طوالنی مــدت منفــی شــد، بســیاری 
دولــت را مقصــر اصلــی بــرای 
ــرمایه های وردی  ــش ارزش س کاه
ــا  ــورس می دانســتند. ب ــازار ب ــه ب ب
ایــن شــرایط بــه نظــر شــما دولت 
ــی  ــی جمع ــن مال ــرای تامی ــد ب بای
فرهنگ ســازی کنــد و اصــوال از 
ســمت کارگــروه تامیــن مالــی 
و فرابــورس مــردم بــه ســمت 
خواهنــد  دعــوت  کرادفاندینــگ 

ــد؟ ش
ــازار  ــر، ب ــاه اخی ــه م ــی س ــول دو ال  در ط
ــد کاهشــی را در پیــش گرفــت  ســرمایه رون
و می تــوان گفــت کــه از وضعیــت رشــد 
ــدا  ــهروندان از ابت ــرد. ش ــور ک ــی عب هیجان
ــواره  ــد و هم ــنا بودن ــرمایه آش ــازار س ــا ب ب
زیــان  و  ســود  ریســک  ســرمایه گذاری 
ــول  ــه پ ــردی ک ــع، ف ــت؛ در واق ــته اس داش
ــرار  ــرای ســرمایه گذاری ق را داخــل بانــک ب
می دهــد، انتظــار یــک درصــد ســود قطعــی 
ــردی  ــا ف ــل دارد؛ ام ــده از قب و پیش بینی ش
کــه در بــازار ســرمایه بــا مفهــوم ریســک و 
بازدهــی از قبــل آشــنا بــود همچنــان یکــی 
از هدف هــای اصلــی بــرای مشــارکت در 
ــه  ــت. البت ــی اس ــی جمع ــن مال ــه تامی زمین
ــت  ــاره داش ــز اش ــه نی ــن نکت ــه ای ــد ب بای
ــورس، ورود  ــه هیجــان ب ــن فاصل ــه در ای ک
عمــوم مردمــی کــه خیلــی متخصــص 
نبودنــد بــه بــازار ســرمایه، باعــث شــد 
ــش  ــدون دان ــص و ب ــراد غیرمتخص ــا اف ت
ــورس  ــه ب ــرمایه گذاری ب ــه س الزم در زمین
ــود و  ــتی نب ــدگاه درس ــن دی ــه ای ــد ک بیاین
ریزش هــای اخیــر باعــث خــروج ایــن افــراد 
ــت  ــوان گف ــا می ت ــازار ســرمایه شــد؛ ام از ب
کــه شــرایط بــه ســمت مطلــوب شــدن فضــا 

حرکــت می کنــد.
از  یکــی  جمعــی  مالــی  تامیــن  دربــاره 
دغدغه هــا از ســمت دولــت، کارگــروه و 
پلتفرم هــا ایــن بــوده کــه تامیــن مالــی 
ریســک  بــدون  ابزارهــای  بــا  جمعــی 
نشــود؛  گرفتــه  اشــتباه  ســرمایه گذاری 
تامیــن مالــی جمعــی بــه عنــوان مــدل 
مبتنــی بــر ســرمایه گذاری بــا پول هــای 

خــرد شــهروندان یــک مقــدار ریســک 
را در هــر صــورت دارد کــه در برخــی از 
پروژه هــا میــزان ریســک بســیار پاییــن 
اســت؛ امــا در برخــی از پروژه هــا از ریســک 
باالیــی برخــودار اســت. مــردم نبایــد در 
بــازار ســرمایه و بــه خصــوص تامیــن مالــی 
را ســرمایه گذاری  زندگــی خــود  جمعــی 
اضافــی  پول هــای  بایــد  بلکــه  کننــد؛ 
ــا اگــر  ــد ت ــرار دهن ــد ســبد ق خــود را در چن
ــروژه  ــد از پ ــروژه ای شکســت خــورد بتوانن پ
ــام  ــه در آن انج ــرمایه گذاری ک ــق و س موف

ــد. ــتفاده کنن ــده اس ش
ــک  ــش ریس ــرای پوش ــا ب ــی پلتفرم ه برخ
مثــل  نهادهایــی  بــا  ایجــاد ضمانــت  و 
ــک  ــا ریس ــد ت ــکاری می کنن ــا هم بانک ه
طبیعتــا  کــه  داده شــود  پوشــش  زیــان 
ایــن موضــوع باعــث افزایــش اســتقبال 
ضمانــت  دارای  پلتفرم هــای  شــهروندان 
نکتــه  امــا  می شــود؛  ریســک  پوشــش 
ــچ گاه  ــه ریســک هی ــت ک ــن اس ــی ای اساس
ــرمایه گذاری  ــد در س ــی رود و بای ــن نم از بی
ــه توجــه داشــت کــه احتمــال  ــن نکت ــه ای ب
از بیــن رفتــن ســرمایه بــه صورت کلــی 
ــت و  ــاالن، دول ــام فع ــد تم ــود دارد و بای وج
ــرمایه گذاری  ــک س ــوع ریس ــا موض پلتفرم ه
ــح  ــدل صحی ــا م ــد ت ــام کنن ــواره اع را هم
و  شــود  اجــرا  کشــور  در  مالــی  تامیــن 
ــه  ــد ب ــه راک ــهروندان ک ــرد ش ــای خ پول ه
ــل  ــد، تکمی ــه ســمت تولی ــی  رود، ب شــمار م
طرح هــا و ایده هــای مولــد بــا همراهــی 
ارائه کننــدگان تامیــن مالــی جمعــی حرکــت 

ــد. کن
ــط  ــد توس ــی نبای ــی جمع ــن مال ــغ تامی تبلی
ــر  ــا اگ ــه اساس ــرا ک ــود چ ــام ش ــت انج دول
ــن  ــی تامی ــغ و معرف ــه تبلی ــت نســبت ب دول
مالــی جمعــی بــه عنــوان فرصتــی ارزشــمند 
ــا پول هــای  ــرای ســرمایه گذاری ب و نویــن ب
خــرد اقــدام کنــد، ایــن ذهنیــت ایجــاد 
ــت از  ــال حمای ــت در ح ــه دول ــود ک می ش
ایــن زیرســاخت اســت و اگــر مشــکلی ایجاد 
ــت  ــه اتفاقــی رخ دهــد، دول ــا هرگون شــود ی
ــبت  ــی نس ــع عموم ــا مناب ــود ی ــع خ از مناب
ــده و  ــرمایه های زیان دی ــت س ــه بازپرداخ ب
ــن  ــد و همی ــدام می کن ــک اق ــش ریس پوش
ــز رخ داد،  ــازار ســرمایه نی موضــوع کــه در ب
باعــث شــده اســت، بــه ایــن نتیجــه برســیم 
کــه فعــاالن تامیــن مالــی جمعــی خودشــان 
نســبت بــه تبلیــغ و معرفــی ایــن اکوسیســتم 
ــری  ــتاوردهای بهت ــیار دس ــد بس ــدام کنن اق

خواهــد داشــت.
ــر  ــی ب ــی مبن ــی الزام ــی جمع ــن مال در تامی

بیمــه طرح هــا و پوشــش زیــان و ریســک ها 
وجــود نــدارد؛ البتــه ممکــن اســت دولــت در 
طرح هــای اولیــه بــرای اجرایــی شــدن طــرح 
و آغــاز ایــن مســیر از طریــق صندوق هــای 
ضمــات نســبت بــه پوشــش ریســک و ایجاد 
ــد؛  ــدام کن ــرمایه گذاران اق ــرای س ــتیاق ب اش
ــا  ــت صرف ــن ضمان ــر صــورت ای ــه ه ــا ب ام
ــه  ــرای فرهنــگ ســازی در طرح هــای اولی ب
اســت و بــه صــورت ادامــه دار نخواهــد بــود.
ــه آن  ــد ب ــه بای ــی ک ــکات مهم ــی از ن یک
ــی  ــن مال ــرم تامی ــه داشــت بحــث پلتف توج
واســط  یــک  پلتفرم هــا  اســت؛  جمعــی 
ــی جمعــی  ــرای انجــام تامیــن مال هســتند ب
کــه پــول شــهروندان را بــه طــرح و ایده هــا 
می رســانند، پلتفــرم کمتــر احتمــال دارد 
ــا  ــا این ه ــود؛ ام ــه ش ــکل مواج ــا مش ــا ب ت
در  کــه  هســتند  پروژه هایــی  و  طرح هــا 
می شــوند  عرضــه  و  منتشــر  پتلفرم هــا 
ــه  ــکل مواج ــا مش ــاد ب ــال زی ــه احتم ــه ب ک
خواهنــد شــد؛ در ایــن راســتا نیــز، درصــدی 
ــا  ــود ی ــت می ش ــا دریاف ــق از طرح ه از وثای
ــت  ــا پرداخ ــورت یکج ــه ص ــول ب ــام پ تم
ــغ  ــه ای مبال ــورت مرحل ــه ص ــود و ب نمی ش
واریــز خواهــد شــد؛ در حقیقــت، ایــن مســئله 
بــه روابــط میــان پلتفــرم بــا صاحبــان 

می گــردد. بــاز   طرح هــا 
میــزان ســوددهی، ریســک و زیــان بــه 

تامیــن مالــی جمعــی نبایــد 
بــا ابــزار بــدون ریســک 
اشــتباه  ســرمایه گذاری 
گرفته شــود؛ دولــت، کارگروه 
و پلتفرم  هــا دغدغــه دارنــد و 
صرفــا بایــد پول هــای خــرد 
شــهروندان در تامیــن مالــی 

ــود ــی وارد ش جمع
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شــده  تضمیــن  و  مشــخص  هیچ عنــوان 
و  کارگــروه  را  موضــوع  ایــن  و  نیســت 
ــن  ــه ای ــد؛ بلک ــن نمی کنن ــورس تضمی فراب
ــد  ــا را رص ــات طرح ه ــا اطاع ــه ه مجموع
و بــر همیــن اســاس نظــارت در ایــن بخــش 
ــا  ــد ت ــر دوش دارن ــه ب ــوان وظیف ــه عن را ب
مشــکلی ایجــاد نشــود. از پارامترهایــی کــه 
بررســی می شــود بحــث واقعــی بــودن 
اشــخاص  بــودن  برخــوردار  و  شــرکت 
تاســیس کننــده شــرکت از ویژگی هــای 
ــت  ــرار نیس ــا ق ــروه و پول ه ــی کارگ حداقل
ــود.  ــرح ش ــارج از ط ــئله ای خ ــرف مس ص
مختلــف  الیه هــای  نظــارت،  زمینــه  در 
ــی  ــد مال ــک ح ــود دارد و از ی ــی وج نظارت
باالتــر حسابرســی و ناظــر فنــی مالــی 
ــر  ــر و کمت ــک ها کمت ــا ریس ــود دارد ت وج
ــان ریســک وجــود دارد و  ــا همچن شــود؛ ام
ممکــن اســت حتــی در صورتــی کــه طــرح 
در مســیر درســت رو بــه جلــو در حــال 
ــد  ــف مانن ــل مختل ــه دالی ــود، ب ــت ب حرک
مســئله نوســانات ارزی، واردات، صــادرات 
یــا محصــول جایگزیــن شکســت بخــورد یــا 

ــد. ــر نرس ــورد نظ ــه م ــه نتیج ب

ــار  ــد، چه ــه فرمودی ــور ک همانط
پلتفــرم مجــوز تامیــن مالــی 
جمعــی را دریافــت کرده انــد و 
در حــال انجــام اقدامــات الزم 
مالــی  تامیــن  اجــرای  بــرای 
چندیــن پــروژه هســتند؛ امــا 
تکلیــف هشــت کســب وکاری کــه 
موافقت نامــه اصولــی دریافــت 
ــی  ــه زمان ــت و چ ــد، چیس کرده ان
ــوز  ــه مج ــا ب ــن موافقت نامه  ه ای

می شــوند؟ تبدیــل 
ارائــه موافقــت  تاثیرگــذار در  معیارهــای 
نامــه اصولــی مــواردی از جملــه ارائــه 

ــی،  ــه قبل ــم، تجرب ــب و کار، تی ــده و کس ای
ســهامداران و اعضــای هیئــت مدیــره و 
بعــد  اســت؛  داشــته اند،  کــه  پیشــرفتی 
بایــد  اصولــی  موافقت نامــه  دریافــت  از 
ــال  ــود اعم ــب و کار خ ــروطی را در کس ش
ــوز  ــه مج ــی ب ــه اصول ــا موافقت نام ــد ت کنن

ــود. ــل ش ــت تبدی فعالی
تیم هــای اول کــه توانســتند مجــوز بگیرنــد 
طرح  هــای  امنیتــی،  تســت های  بایــد 
ــامانه های  ــال س ــی، اتص ــراردادی و حقوق ق
انجــام  را  ســهامداری  کــد  و  فرابــورس 
ــا  ــن بخش ه ــرایط در ای ــه ش ــد ک می دادن
ــه  ــی ک ــب و کارهای ــده و کس ــهیل ش تس
شــروط الزم را انجــام دهنــد می تواننــد 
ــی  ــه اصول ــت نام ــه موافق ــک هفت ــد از ی بع
را بــه مجــوز فعالیــت تغییــر دهنــد و مجــوز 
ــا  ــد؛ ام ــت کنن ــی دریاف ــی جمع ــن مال تامی
ــی  ــه اصول ــه موافقت نام ــت ک ــن اس ممک
ــن  ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــند ب ــته باش داش
شــروط را هیــچ وقــت نتواننــد انجــام دهنــد، 

مجــوز را نمی گیرنــد.

ــد  ــده چن ــد ســال آین فکــر می کنی
ــوزه  ــرا در ح ــال اج ــروژه در ح پ
تامیــن مالــی جمعــی خواهیــم 
داشــت و چــه تعــداد مجــوز بــرای 
ــادر  ــی ص ــن مال ــای تامی پلتفرم ه

ــد؟ ــد ش خواه
ــای  ــداد مجوزه ــاری تع ــال ج ــای س ــا انته ت
تامیــن مالــی جمعــی دو رقمــی خواهــد شــد.

اعتقــاد دارم، بیشــتر تمرکــز مــا بایــد بــر روی 
ــی  ــروژه توســط پلتفرم های موضــوع اجــرای پ
ــی را  ــی جمع ــن مال ــوز تامی ــه مج ــد ک باش
نیــز  دیگــر  ســویی  از  دریافت کرده انــد، 
پلتفرم هایــی کــه موافــت نامــه اصولــی بــرای 
ــد بایــد بــه مجــوز  تامیــن مالــی جمعــی دارن
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 پلتفرم هــا اجــرا 
بشــود و بــه چــه میــزان تامیــن مالــی در آن ها 
صــورت بگیــرد، بســتگی بــه جذابیــت طرح ها 
ــا  ــردم دارد و ب ــان م ــا در می ــری آن ه و فراگی
توجــه بــه اینکــه ایــن بخش هــا ناشــناخته بــه 
شــمار مــی رود، الزم اســت، زمــان بدهیــم تــا 
اقدامــات الزم در ماه هــای اولیــه انجــام شــود 

و ســپس بــرآورد انجــام کنیــم.
جلســه ای را بــا شــرکت های دانــش بنیــان بــا 
ــرکتی  ــتیم و از 4 ش ــورس داش ــی فراب همراه
ــی جمعــی را دریافــت  کــه مجــوز تامیــن مال
ــات  ــا اطاع ــم ت ــوت کردی ــد دع ــرده بودن ک

ــا  ــد ت ــتراک بگذارن ــه اش ــی و ب ــود را معرف خ
ــرای  ــد ب ــان بتوانن ــش بنی ــرکت های دان ش
ــاخت ها  ــن زیرس ــی از ای ــی جمع ــن مال تامی
اســتفاده کننــد؛ یکــی از طرح هایــی کــه قــرار 
اســت در یکــی از ایــن پلتفرم هــا ارائــه شــود، 
از همــان کســب و کارهــای دانش بنیان باشــد 
کــه خبــر خوبی اســت و قطعــا معاونــت علمی 
ــوان  ــاوری ریاســت جمهــوری از تمــام ت و فن
ــاخت  ــعه زیرس ــی و توس ــرای معرف ــود ب خ

ــد. ــتفاده می کن ــی اس ــی جمع ــن مال تامی
تاکیــد دارم کــه منابــع دولــت در برابــر 
ــا  ــت و ب ــدود اس ــیار مح ــردم بس ــع م مناب
ــد  ــه ای بای ــای بودج ــه محدودیت ه ــه ب توج
ــی  ــن مال ــه تامی ــبت ب ــازی نس ــزار س ــا اب ب
ــد  ــت بای ــه دول ــرد ک ــدام ک ــب وکارها اق کس
در ایــن زمینــه ســرمایه گذاری کنــد تــا 
ــی  ــازار دولت ــد و ب ــت کن ــت حمای ــه دول اینک
عنــوان شــود؛ بــر همیــن اســاس دولــت نبایــد 
پشــت تامیــن مالــی جمعــی قــرار بگیــرد و در 
زمینــه ابــزار ســازی یکــی از روش هــا بحــث 
ــار آن  ــوده و در کن ــی ب ــی جمع ــن مال تامی
ــهام  ــه س ــر و عرض ــرمایه گذاری خطرپذی س
ــش  ــزرگ دان ــرکت های ب ــی ش ــن مال و تامی
بنیــان و اینترنتــی در بــازار ســرمایه اســت کــه 
چنــد مــاه پیــش فرصــت بســیار خوبــی بــود و 
ــازار ســرمایه  ــز فرصــت ب در حــال حاضــر نی

ــت. ــب اس مناس

ــی  ــن مال ــه تامی ــوس در زمین ققن
چــه کمکــی می توانــد بکنــد و 
آینــده بالک چیــن در تامیــن مالــی 

را چگونــه می بینیــد؟
ــا  ــه ب ــوان زیرســاختی نوآوران ــه عن ققنــوس ب
حمایــت بانک هــای همــراه و ســهامدار خــود 
ــی  ــن مال ــای تامی ــک طرح ه ــد ریس می توان
جمعــی را پوشــش دهــد کــه باعــث می شــود 
تــا فضــای تامیــن مالــی جمعــی توســعه پیــدا 
ــد؛ چــرا کــه  ــز حمایــت کنن ــد و مــردم نی کن
بســتر مناســبی بــرای ســرمایه گذاری خواهــد 

بــود.
باک چیــن  نویــن  فنــاوری  جهــان  در 
ــی  ــن مال ــی در تامی ــش بزرگ ــد نق می توان
ــد از  ــاد دارم بای ــد و اعتق ــدا کن ــی پی جمع
ــورمان  ــاوری در کش ــن فن ــای ای ظرفیت ه
اســتفاده شــود؛ در ایــن راســتا، ققنــوس 
در  پیشــتاز  مجموعــه  عنــوان  بــه  نیــز 
ــر کل  کشــورمان در حــوزه باک چیــن و دفت
توزیع شــده ظرفیــت مناســبی اســت تــا 
تامیــن مالــی  جمعــی را توســعه دهــد؛ البتــه 
ققنــوس بایــد خــود را بــا سیاســت های 

قانون گــذار منطبــق کنــد.

زمینــه  در  نبایــد  دولــت 
معرفــی و تبلیــغ تامیــن 
ــود؛  ــی وارد ش ــی جمع مال
ذهنیــت  اســت  ممکــن 
پوشــش ریســک تامیــن 
توســط  جمعــی  مالــی 

دولــت ایجــاد شــود

اولنی گردهایی 
هاکتون ققنوس

برگزار شد

روز چهارشــنبه ۷ آبــان ۹۹ اولیــن 
بــا  هکاتــون  آنالیــن  گردهمایــی 
آکادمــی  و  وینــو  پــل  همــکاری 

ققنــوس برگــزار شــد.
در ایــن گردهمایــی آنالیــن، هکاتــون 
ــرادی  ــا اف ــرد ت ــم ک ــتری را فراه بس
ــه توســعه محصــول  ــد ب کــه عالقه من
بالک چیــن  فنــاوری  بــر  مبتنــی 
ــرح  ــود را مط ــای خ ــتند، ایده ه هس
کننــد تــا بعــد از داوری بــه ســه تیــم 
برتــر ۶۰ هــزار توکــن پیمــان )معــادل 
ــوان  ــه عن ــار( ب ۶۰ گــرم طــالی ۲۴ عی
جایــزه هکاتــون تعلــق بگیــرد و ســایر 
تیم هــای منتخــب در بخــش برنامــه 
ــود را  ــول خ ــوس محص ــعه ققن توس

بهره بــرداری نماینــد.

ویدا رزبانی
کارشناس آکادمی 

ققنوس
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فراخــوان آغــاز ایــن رویــداد از ابتــدای مهرمــاه ســال جــاری انجــام 
ــم  ــا شش ــاه ت ــتند از اول مهرم ــت داش ــدان فرص ــد و عاقه من ش

ــد. ــام دهن ــود را انج ــه خ ــام اولی ــاه ثبت ن ــان م آب
ــوس  ــون ققن ــداد هکات ــی روی ــن گردهمای ــاه روِز اولی ــم آبان م هفت
ــود. در ابتــدای  ــا منتورهــا ب میــان مخاطبــان و شــرکت کننــدگان ب
ــد،  ــزار ش ــت برگ ــک مل ــوآوری بان ــز ن ــه در مرک ــداد ک ــن روی ای
ولــی اهلل فاطمــی، مدیرعامــل شــرکت ققنــوس و محمدجــواد 
ــام مدیرعامــل شــرکت ققنــوس در خصــوص  ــم مق صمــدی راد، قائ
اهمیــت هکاتــون ققنــوس و مســیر ایــن رویــداد از ابتــدا تــا مرحلــه 
ــد. ــت کردن ــرا و آنچــه پشــت ســر گذاشــته شــده اســت، صحب اج

مســابقه؛ هیجان، مشورت و نتیجه بهتر

ــه  ــا اشــاره ب ســید ولــی اهلل فاطمــی، مدیرعامــل شــرکت ققنــوس ب
ــده،  ــده بن ــه عقی ــت: »ب ــوس گف ــون ققن ــزاری هکات ــت برگ اهمی

ــه کاری  ــغول ب ــاری، مش ــد تج ــک فرآین ــد در ی ــرد می توان ــک ف ی
ــی  ــای رقابت ــا در فض ــد؛ ام ــم برس ــی ه ــه خوب ــه نتیج ــود و ب ش
مســابقه، شــرکت کننده ها بــا توجــه بــه ســاعت  های طوالنــی 
ــد  ــه دارن ــی ک ــا حــس خوب ــاش هســتند، ب ــر در ت ــا یکدیگ ــه ب ک
می تواننــد بــه نتیجــه بهتــری برســند. از ســویی دیگــر، بــه منظــور 
کاربردهــای متمایزکننــده فناوری هــای نوظهــور الزم اســت تــا 
ــا فــرد از فکــر ســنتی خــود خــارج شــود  همفکــری ایجــاد شــود ت
و در یــک فضــای هیجانــی بزرگ تــر و مشــورتی بتوانــد ایــده 

ــد«. ــق کن خل
ــن  ــا ای ــا ب ــرده ام ت ــعی ک ــواره س ــر هم ــن خاط ــه همی ــزود: »ب او اف
ــم و احســاس  ــای الزم را انجــام ده ــا حمایت ه ــا و رویداده برنامه ه
می کنــم جوان هــا هــم بایــد برایشــان فرصــت مناســبی ایجــاد شــود 
ــن فضــا را ایجــاد  ــوس ای ــم در مجموعــه ققن و انتظــار دارم همکاران
کننــد و بتواننــد دانــش و تجربــه خــود در ایــن زمینــه را بــه جوانــان 
ــای  ــکاری و همفکــری جهش ه ــن هم ــد و در ســایه ای ــال بدهن انتق
ذهنــی خوبــی رخ دهــد و شــاهد خلــق ایده هــا و محصــوالت جدیــد 

بــرای آینــده باشــیم.«
ــاره رونــد اجــرای رویــداد هکاتــون  مدیرعامــل شــرکت ققنــوس درب
ــای  ــده و موضوع ه ــام انجام ش ــت: »دوره ثبت ن ــار داش ــوس اظه ققن
داخلــی  نظرســنجی  اســاس  بــر  ققنــوس  شــرکت  را  کلــی 
ایده پــردازی  و  فعالیــت  زمینه هــای  کارشناســی  و  هیئت مدیــره 
ــان  ــن ایده هایش ــوزه باکچی ــدان ح ــت، عاقه من ــرده اس ــرح ک مط
ــن دو  ــی ای ــده اند، ط ــاب  ش ــه انتخ ــانی ک ــد و کس ــال کردن را ارس
هفتــه در کنــار مربیــان کارهایشــان را انجــام می دهنــد و شــروع بــه 
ــود و برنامه نویســی و  ــای کســب وکاری خ ــی مدل ه ــن و طراح تدوی
طراحــی می کننــد. پــس از اتمــام ایــن دو هفتــه وارد فــاز ارزیابــی و 

ــد شــد.« ــام خواهن ــی اع ــج نهای ــس از آن نتای پ

ــن  ــاک چی ــاوری ب ــوذ فن ــه: » نف ــد ک ــن افزودن ــان همچنی ایش
ــاب  ــک انق ــد ی ــه در ح ــد ک ــق باش ــد عمی ــدازه ای می توان به ان
دوره  اتمــام  می توانیــم  فنــاوری  ایــن  بــا  اســت.  قابل تصــور 
حاکمیــت سیســتم های متمرکــز و ســلطه گرا را شــاهد باشــیم.  
ــات،  ــب اطاع ــع مناس ــازی  و توزی ــا شفاف س ــاوری ب ــن فن ــا ای ب
ارزش افــزوده مــا پــردازش اطاعــات اســت و شــاهد دســت کاری 
در اطاعــات و مخفــی کــردن آن نخواهیــم بــود.  بنــده به عنــوان 
ــه در  ــی ک ــن لذت های ــی از بهتری ــس یک ــده و برنامه نوی تولیدکنن
ــاوری  ــت. در فن ــوده اس ــد” ب ــث “تولی ــتم بح ــی داش ــول زندگ ط
ــدر  ــند آنق ــد را می کش ــت تولی ــه زحم ــی ک ــوک، عزیزان زنجیره بل
ــارک  ــداق “تب ــه مص ــد ک ــذت می برن ــود ل ــد خ ــده از تولی در آین
اهلل احســن الخالقیــن” را می چشــند. بــا اعتمــاد عمومــی کــه 
ــه مــردم  درنتیجــه الیه هــای ایــن فنــاوری نهفتــه اســت و شــما ب
منتقــل می کنیــد به خودی خــود یــک لــذت جــدی را احســاس 
ــا کــه تجــارب  ــداد از حضــور منتورهــای م ــن روی ــد.  در ای می کنی

ــن  ــد.  از کوچک تری ــتفاده کنی ــد اس ــما دارن ــل از ش ــی را قب اندک
ــان  ــد و هم ــده بگیری ــتند ای ــان هس ــار خودت ــه در کن ــئله ای ک مس
را اجرایــی کنیــد.  باکچیــن بســتر حاضــر و ناظــر بــر همــه 
ــد  ــه می توانن ــم هم ــا احســاس کنی ــی م ــای ماســت. وقت عملکرده
ــاده تر  ــا س ــری م ــًا تصمیم گی ــب قطع ــد، خ ــا را ببینن ــرد م عملک
می شــود. بســیار خوشــحالم در کنــار شــما هســتم و امیــدوارم کــه 

ــم.« ــته باش ــما داش ــت ش ــهمی در موفقی ــم س ــن ه م

هدِف هکاتون ققنوس: توســعه اکوسیستم و 
فناوری بالک چین کاربردهای 

ابتــدا بــرای  قائم مقــام مدیرعامــل ققنــوس، مســیری کــه از 
ــت:  ــح داد و گف ــت را توضی ــده اس ــی ش ــون ط ــکل گیری هکات ش
ــه  ــم ک ــر داری ــاق فک ــم ات ــا تی ــوس م ــون ققن ــث هکات »در بح
ــیر  ــه مس ــت ک ــن اس ــاد ای ــه افت ــی ک ــن اتفاق ــم اولی ــن تی در ای
ــاس آن  ــر اس ــم و ب ــی کردی ــون را طراح ــداد هکات ــزاری روی برگ
ــود  ــی ب ــا و موضوع های ــایی چالش   ه ــا شناس ــه اول م ــیر نقط مس
کــه بتوانیــم بــر اســاس آن هــا کاربرد هــای جدیــد را خلــق کنیــم. 
نزدیــک بــه 30 عنــوان چالــش شناســایی شــد کــه طبــق عناویــن 
ــم  ــی بودی ــا و مربیان ــال منتوره ــه دنب ــده، ب ــات معرفی ش و موضوع
ــدان، تیم هــا و توســعه  ــه عاقه من ــد در ایــن خصــوص ب کــه بتوانن
ــر  ــور ب ــه 1۶ منت ــک ب ــس از آن نزدی ــد. پ ــک کنن ــول کم محص
ــوان  ــت آن 1۶ عن ــا اولوی ــم و ب ــاب کردی ــن انتخ ــاس عناوی اس

ــم.« ــداد کردی ــرای روی ــانی و اج ــه اطاع رس ــروع ب ش
ــوزه  ــه در ح ــی ک ــار منتورهای ــرد: »در کن ــوان ک ــه عن او در ادام
کســب وکار داریــم، همــکاران شــرکت ققنــوس نیــز به عنــوان 
منتورهــای فنــی بــه شــرکت کننده ها کمــک خواهنــد کــرد و 

ســید ولــی اهلل فاطمــی: یــک فــرد می توانــد در یــک فرآینــد تجــاری، مشــغول بــه کاری شــود و 
ــه  ــا توجــه ب ــی هــم برســد؛ امــا در فضــای رقابتــی مســابقه، شــرکت کننده ها ب ــه نتیجــه خوب ب
ســاعت  های طوالنــی کــه بــا یکدیگــر در تــالش هســتند، بــا حــس خوبــی کــه دارنــد می تواننــد 

بــه نتیجــه بهتــری برســند

ــان  ــب وکار و مربی ــان کس ــب از مربی ــی مرک ــت گروه های درحقیق
ــن  ــه ای ــا توجــه ب ــد. ب ــه می کنن ــر روی تیم هــا خدمــت ارائ فنــی ب
ــوس  ــون ققن ــی هکات ــن گردهمای ــروز اولی ــرد، ام ــه و رویک روحی
ــد  ــم و امی ــزار کردی ــا برگ ــات و منتوره ــان موضوع ــن مخاطب را بی
ــه ایــده پختــه  ــا ب داریــم تشــکیل تیم هــا و تیــم آپ انجــام شــود ت
ــی  ــوزه تعامل ــن ح ــز ای ــاه نی ــک م ــا ی ــود. ت ــر ش و MVP منج
می توانــد ادامــه پیــدا کنــد و در آینــده بــه داوری و ارزیابــی 

ــود.« ــر ش ــز منج ــدای جوای ــا و اه تیم ه
ــی از  ــدف اصل ــه ه ــاره ب ــا اش ــدی ب ــواد صم ــن محمدج همچنی
ــا  ــوس ب ــون ققن ــت: »هکات ــوس گف ــون ققن ــداد هکات ــرای روی اج
دو هــدف اصلــی توســعه اکوسیســتم و توســعه کاربرد هــای مبتنــی 
ــذب  ــت، ج ــده اســت؛ در حقیق ــزار ش ــده برگ ــرکل توزیع ش ــر دفت ب
ــت  ــن فعالی ــوزه باک چی ــتند در ح ــد هس ــه عاقه من ــی ک مخاطبین
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 
ــوس  ــر شــدن اکوسیســتم ققن ــه بزرگ ت ــا منجــر ب ــه حتم ــم ک کنی

می شــود.«
ــون، توســعه  ــوس از برگــزاری هکات ــه داد: »هــدف دوم ققن او ادام
کاربردهــا بــوده اســت؛ چــرا کــه اساســا باک چیــن فی ذاتــه 
یــک محصــول مشــخص دارد کــه آن هــم اعتمــاد اســت؛ امــا ایــن 
ــن  ــر ای ــد؛ ب ــته باش ــی داش ــای متفاوت ــد کاربرده ــوع می توان موض
ــن  ــا همی ــم. ب ــرح کردی ــون مط ــی را در هکات ــاس چالش های اس
هــدف بــه دنبــال اجــرای کاربردهــای جدیــدی از اعتمــاد بــر بســتر 

ــم.« ــی بودی ــا سرویس ــول ی ــب محص ــن در قال ــبکه باکچی ش
ــه  ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــوس در پاس ــل ققن ــام مدیرعام قائم مق
ــر،  ــا خی ــود ی ــم ب ــداد خواهی ــا بازهــم شــاهد برگــزاری ایــن روی آی
گفــت: »مبنــای مــا ایــن اســت کــه هرســال هکاتــون ققنــوس را 
برگــزار کنیــم. امســال اولیــن دوره هکاتــون را داشــتیم و ســال بعــد 
ــا منتورهــا و  ــر و ب ــا موضوعــات متنوع ت ــر، ب ــداد را قوی ت ــن روی ای
ــه امســال  ــن حرکــت محــدود ب ــم داشــت. ای ــراد بیشــتر خواهی اف

ــداد هرســال برگــزار خواهــد شــد.« ــن روی نیســت و انشــااهلل ای

جوایز ارزنده تیم های برتر

در ادامــه آقــای حجــت عباســی بــه عنــوان مدیــر آکادمــی ققنــوس 
ــی  ــخنرانی کوتاه ــد و س ــد گفتن ــوش آم ــدگان خ ــرکت کنن ــه ش ب
ــا  ــابقه صرف ــن مس ــه ای ــد ک ــان کردن ــان خاطرنش ــتند. ایش داش
معرفــی باک چیــن نیســت و تمــام ایده هایــی کــه درنهایــت 
ــتر  ــن بس ــوس ای ــرکت ققن ــده و ش ــی ش ــوند اجرای ــاب می ش انتخ
ــد.  ــی کنن ــود را عمل ــده خ ــه ای ــد ک ــم می کن ــا فراه ــرای آن ه را ب
ــر دوم  ــه نف ــان، ب ــن پیم ــابقه 30٬000 توک ــن مس ــر اول ای ــه نف ب
ــد  ــق خواه ــان تعل ــن پیم ــوم 10٬000 توک ــر س ــه نف 20٬000 و ب

ــت. گرف

اتاق های گفتگو برای شفاف سازی هرچه بیشتر 
چالش ها

ــو  ــای گفت وگ ــک از اتاق ه ــر ی ــی در ه ــن گردهمای ــه ای در ادام
بــه  و  پرداختنــد  چالش هــا  بیشــتر  بــه شفاف ســازی  منتورهــا 
ســواالت عاقــه منــدان در خصــوص توســعه محصوالتشــان پاســخ 
دادنــد.  ایــن چالش هــا در 15 اتــاق گفتگــوی آنایــن برگــزار شــد 

ــد از:  ــارت بودن ــا عب ــان آن ه و مربی
اتــاق گفتگــوی شــماره 1: بیمــه همتــا بــه همتــا مبتنــی بــر 
ــر توســعه  ــروازی؛ مدی ــا حضــور حمیدرضــا پ ــرکل توزیع شــده ب دفت

ــه رازی ــال بیم ــب و کار دیجیت کس
ــی  ــوس مبتن ــن ققن ــف توک ــعه کی ــماره 2:  توس ــوی ش ــاق گفتگ ات
بــر دفتــر کل توزیع شــده بــا حضــور حمیــد شهســواری؛ عضــو تیــم 

توســعه دهنــدگان کیــف توکــن ققنــوس
اتــاق گفتگــوی شــماره 3:  حســابداری مبتنــی بــر دفتــر  کل 
ــی  ــت علم ــو هیئ ــدی زاده؛ عض ــد مه ــور ناهی ــا حض ــده ب توزیع ش

ــام ــادگار ام ــد ی ــگاه آزاد واح دانش
ــمند  ــری هوش ــای یادگی ــعه مدل ه ــماره 4: توس ــوی ش ــاق گفتگ ات
ــدی؛  ــا نورمحم ــور رض ــا حض ــده ب ــر کل توزیع ش ــر دفت ــی ب مبتن

ــن ــوزه باکچی ــق ح محق
ــر  ــر دفت ــی ب ــی مبتن ــی جمع ــن مال ــاق گفتگــوی شــماره 5: تامی ات
ــا حضــور جعفــر محمــدی؛ بنیان گــذار اســتارت آپ  کل توزیع شــده ب

دونگــی
ــر کل  ــر دفت ــی ب ــن مبتن ــماره ۶:  زنجیره تامی ــوی ش ــاق گفتگ ات
ــرکت  ــی ش ــاون فن ــی؛ مع ــن عباس ــور بنیامی ــا حض ــده ب توزیع ش

ــیتکس س
اتــاق گفتگــوی شــماره 7: گواهــی دیجیتــال)PKI( مبتنــی بــر دفتــر 
کل توزیــع شــده بــا حضــور محمدجــواد صمــدی، قائــم مقــام مدیــر 

عامــل شــرکت ققنــوس
اتــاق گفتگــوی شــماره 8: وام دهــی فــرد بــه فــرد مبتنــی بــر دفتــر 
کل توزیــع شــده بــا حضــور بنیامیــن عباســی؛ معــاون فنــی شــرکت 

ســیتکس
ــر  ــر دفت ــی ب ــی فکــری مبتن ــت دارای ــاق گفتگــوی شــماره 9: ثب ات
کل توزیــع شــده بــا حضــور بهــزاد پورنــوری؛ برنامــه نویــس 

ــک ــرکت اریات ــن از ش باکچی
ــده در  ــع ش ــر کل توزی ــرد دفت ــماره 10: کارب ــوی ش ــاق گفتگ ات
شــهرداری ها بــا حضــور امیــد امیــن زاده؛ مشــاور ســازمان فنــاوری 

ــران ــهرداری ته ــات ش اطاع
ــر  ــر دفت ــی ب ــامت مبتن ــده س ــماره 11: پرون ــوی ش ــاق گفتگ ات
ــوزه  ــص ح ــه، متخص ــه عبدال ــور فاطم ــا حض ــده ب ــع ش کل توزی

انفورماتیــک
ــر کل  ــر دفت ــی ب ــاری مبتن ــناد تج ــاره 12: اس ــوی ش ــاق گفتگ ات
توزیــع شــده بــا حضــور وحیــد صیامــی؛ کارشــناس صنعــت پرداخــت

ــر  ــی ب ــاک مبتن ــورس ام ــکوی ب ــماره 13: س ــوی ش ــاق گفتگ ات
ــان؛ دکتــری مدیریــت  ــا حضــور حســن ب دفتــر کل توزیــع شــده، ب

ــداری بانک
ــر  ــی ب ــات مبتن ــری و انتخاب ــماره 14: رأی گی ــوی ش ــاق گفتگ ات
دفتــر کل توزیــع شــده، بــا حضــور امیــد امیــن زاده؛ مشــاور 

ســازمان فنــاوری اطاعــات شــهرداری تهــران
اتــاق گفتگــوی شــماره 15: ســایر محصــوالت نوآورانــه مبتنــی بــر 
ــت  ــزاد؛ عضوهیئ ــهیل نیک ــور س ــا حض ــده، ب ــع ش ــر کل توزی دفت

ــوک ــاوران زنجیره بل ــن فن ــره انجم مدی
در نتیجــه ایــن گردهمایــی آنایــن کــه در طــول 10 ســاعت 
ــای  ــم در اتاق ه ــرکت کننده و30 تی ــر 200 ش ــغ ب ــد، بال ــزار ش برگ

گفت وگــوی آنایــن حضــور داشــتند.
ــک از  ــر ی ــا در ه ــم ه ــز تی ــین برانگی ــتقبال تحس ــه اس در نتیج
ــاه  ــا 15 آذرم ــا و روز داوری ت ــرح ه ــال ط ــان ارس ــا زم ــش ه چال

ــد. ــد ش تمدی
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گرین تک؛ حامی استارت آپ های 
فناوری های نوین

در  تــک  گریــن  شــتاب دهنده 
ــد و  ــت می کن ــوزه ای فعالی ــه ح چ
ــتارت آپ ها را  ــدام اس ــت از ک حمای
ــت؟ ــرار داده اس ــتور کار ق را در دس

ــک  ــوان ی ــه عن ــک ب ــن ت ــتاب دهنده گری ش
شــتاب دهنده تخصصــی زیرمجموعــه هلدینگ 
گریــن وب اســت و در زمینــه ســرمایه گذاری و 
ــی  ــای حوزه های ــتارت آپ ه ــی اس ــن مال تامی
ــت  ــن و اینترن ــری، باک چی ــش اب ــل رایان مث
اشــیاء فعالیــت دارد. در مجموعــه گریــن تــک 
ــع  ــود؛ درواق ــتفاده می ش ــاردینی اس ــد س از مت
اعتقــاد داریــم کــه یک اســتارت آپ بــه تنهایی 
ــه  ــت، ب ــه الزم هس ــی را ک ــد موفقیت نمی توان
ــد  ــه چن ــی ک ــا در صورت ــاورد؛ ام ــت بی دس
ــد،  ــرار بگیرن ــار همدیگــر ق اســتارت آپ در کن
ــرد و  ــورت بگی ــی ص ــت کار بزرگ ــن اس ممک
موفقیــت بزرگــی کســب شــود. ایــن مــدل در 
ــه همیــن شــکل  ماهی هــای ســاردینی نیــز ب
اســت؛ زمانــی کــه بــه صــورت جمعــی حرکت 
می کننــد، تلفــات کمتــر اســت. در ایــن زمینــه 
ابتــدا زیرســاخت توســعه پیــدا می کنــد و 
ــرار  ــاخت ق ــر روی زیرس ــات ب ــپس خدم س
می گیــرد و در الیه هــای بعــدی خدمــات 

ــود. ــام می ش ــگ انج ــی و مارکتین مال

ــا در  ــک از اســتارت آپ  ه ــن ت گری
ــد؟ ــت می کن ــه ای حمای ــه مرحل چ

در مــدل کاری گریــن تــک ســعی می شــود از 
تمــام اســتارت آپ هایــی کــه ایده هــای خــوب 
و دارای مــدل مناســب دارنــد حمایــت شــود و 
بــر همیــن اســاس بخشــی از کســب وکارهای 
ــا  ــک می شــوند، صرف ــن ت ــه وارد گری ــا ک نوپ
ــا  ــده هســتند کــه ممکــن اســت م در حــد ای
از آن هــا حمایــت مالــی و ســرمایه گذاری 
ــات  ــا خدم ــرای آن ه ــیم و ب ــته باش ــز نداش نی
باتخفیــف یــا رایــگان در نظــر بگیریــم کــه کار 
خــود را توســعه بدهنــد تــا ســپس از خدمــات 

ــد. ــتفاده کنن ــتاب دهی اس ش
در  تــک  گریــن  کار  بعــدی  بخــش 
نوپایــی  شــتاب دهنده، کســب و کارهــای 
هســتند کــه در مــدل بــذری قــرار دارنــد و بــه 
یــک MVP نیــاز دارنــد تــا کار خــود را شــروع 

گریــن تــک یــک شــتاب دهنده خوشــنام و زیرمجموعــه گریــن وب اســت 
ــای  ــه فناوری ه ــال در زمین ــتارت آپ های فع ــت از اس ــه حمای ــه در زمین ک
ــه  ــن مجموع ــت دارد. ای ــیا فعالی ــت اش ــن و اینترن ــد بالک چی ــن مانن نوی
ــه  ــن بهان ــه ای ــز حمایــت کــرده اســت. ب ــوس نی ــون ققن ــداد هکات از روی
گفت وگویــی بــا مدیــر ایــن شــتاب دهنده انجــام دادیــم کــه شــرح آن را 

ــد. ــتار می خوانی ــن نوش در ای
مهدی فوقی 
عضو تحریریه

کننــد. در ایــن زمینــه مــا از مــدل شــتاب دهی 
ــه در حــال  ــم ک ــر اســتفاده می کنی مقایس پذی
حاضــر ســه یا چهــار تیــم هســتند. دو الی ســه 
تیــم از خروجــی گریــن تــک هســتند کــه وارد 
بخــش ســرمایه گــذاری شــده اند و هلدینــگ 
گریــن وب نســبت بــه ســرمایه گذاری و ارائــه 
ــت.  ــرده اس ــدام ک ــا اق ــعه آن ه ــات توس امکان
بایــد تاکیــد کنــم کــه گریــن تــک بــه دنبــال 
اســتارت آپ هایی  روی  بــر  ســرمایه گذاری 
اســت کــه یــک مقــدار حداقلــی از رونــد 

توسعه شــان را طــی کرده انــد.

توســط  کــه  اســتارت آپ هایی 
گریــن تــک بــر روی آن هــا فرآینــد 
ــه  ــده، ب ــام ش ــرمایه گذاری انج س

ــیده اند؟ ــی رس ــه بازده مرحل
ــردم  ــرض ک ــه ع ــور ک ــا همانط ــه، دقیق بل
ــا االن  ــه م ــی ک ــتارت آپ ــار اس ــر روی چه ب
ــتارت آپ  ــار اس ــم، هرچه ــرمایه گذاری کردی س
در مرحلــه چرخــه مالــی خوبــی قــرار دارنــد و 
حتــی صــادرات دارنــد. یکــی از موضوعاتــی که 
ــتاب دهنده  ــه در ش ــت ک ــن اس ــود دارد ای وج
گریــن تــک یکــی از خدماتــی کــه بــه تیم هــا 
ــوده  ــی ب ــات صادرات ــم خدم ــی دهی ــه م ارائ
ــتارت  ــه آن اس ــد ک ــی آی ــان م ــه نظرم و ب
آپ هایــی کــه مخصوصــا پتانســیل صادراتــی 

دارنــد در ایــن ســطح خیلــی می تواننــد بــرای 
مــا جــذاب باشــند؛ در حقیقــت، مــا داریــم بــه 
ــد  ــی بیاین ــه حت ــم ک ــک می کنی ــا کم آن ه
ــال  ــد و در ح ــات انجــام دهن و صــادرات خدم

ــد. ــات دارن ــادرات خدم ــر ص حاض

ــی  ــه کمک ــوس چ ــاخت ققن زیرس
می توانــد بــه توســعه پلتفرم هــای 

ــد؟ ــی کن بالک چین
ققنــوس در حــوزه فنــاوری زنجیره بلــوک 
شــناخته شــده و از دانــش و ظرفیت هــای 
ــه  ــی برخــودار اســت ک توســعه ای بســیار خوب
ــت همــکاری میــان  ــث می شــود جذابی باع
ــد.  ــاد باش ــوس بســیار زی ــا ققن ــک ب ــن ت گری
ــی  ــرایط بنیادین ــطه ش ــه واس ــک ب ــن ت گری
کــه دارد و برخــوداری از ظرفیــت ایــران ســرور 
و حمایــت مجموعــه گریــن وب می توانــد 
ــه  ــب، در زمین ــتاب دهی مناس ــه ش ــا تجرب ب
ــبی را  ــدد و مناس ــات متع ــرمایه گذاری اقدام س
ــن  ــز در گری ــن راســتا نی ــد. در همی انجــام ده
ــش  ــت دان ــتیم از ظرفی ــد هس ــک عاقه من ت
فنــی موجــود در ققنــوس و ظرفیت هــای 
ــتارت آپ های  ــا اس ــم ت ــتفاده کنی ــی آن اس مال
باک چینــی گریــن تــک بتواننــد رشــد و 
ــار  ــر انتظ ــویی دیگ ــد. از س ــدا کنن ــعه پی توس
داریــم از خروجی هــای رویــداد هکاتــون ققنوس 
ــتاب دهنده  ــوان ش ــه عن ــا ب ــایر رویداده ــا س ی
ــه در  ــه این ک ــه ب ــا توج ــم و ب ــتفاده کنی اس
ــرم شــتاب دهی هوشــمند و  ســال جــاری پلتف
ــت از  ــم، آمادگــی حمای ــن را ایجــاد کردی آنای
ایده هــا و طرح هــای برتــر مبتنــی بــر فنــاوری 

باک چیــن را داریــم.
ــمت  ــبی از س ــای مناس ــاد دارم ظرفیت ه اعتق
ــری  ــای دیگ ــود دارد و ظرفیت ه ــوس وج ققن
ــا  ــه م ــت ک ــک هس ــن ت ــرف گری ــز از ط نی
ــا  ــت  و زیرســاخت ها را ب ــن ظرفی ــم ای می توانی
ــی  ــه خوب ــه نقط ــا ب ــم ت ــام کنی ــر ادغ یکدیگ
برســیم؛ در واقــع دانــش فنــی از ســمت ققنوس 
ــوی  ــعه ای از س ــب و کاری و توس ــش کس و دان
گریــن تــک می توانــد بهتریــن ظرفیــت بــرای 
پذیــرش کســب و کارها و ایده هــای مبتنــی بــر 

ــد. ــران باش ــن در ای باک چی

انتظــار داریــم از خروجی هــای 
رویــداد هکاتــون ققنــوس یــا 
ــوان  ــه عن ــا ب ــایر رویداده س
شــتابدهنده اســتفاده کنیــم و 
بــا توجــه بــه این کــه در ســال 
ــتاب دهی  ــرم ش ــاری پلتف ج
ــاد  ــن را ایج ــمند و آنالی هوش
حمایــت  آمادگــی  کردیــم، 
طرح هــای  و  ایده هــا  از 
فنــاوری  بــر  مبتنــی  برتــر 

داریــم را  بالک چیــن 
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شــما بــه عنــوان موســس و 
ایده پــرداز ایــن پــروژه آیــا ایــران 
رســکیوبیت را یــک پــروژه در حوزه 
ــد؟ ــی می دانی ــی جمع ــن مال تامی

یــران رســکیوبیت یــک پــروژه  بلــه، ا
ــوان  ــت عن ــا تح ــت؛ ام ــی اس ــن مال تامی
ــن  ــد. ای ــرا ش ــی و اج ــن معرف ــک کمپی ی

 حامد صالحی، بنیان گذار پروژه ایران رسکیوبیت، در گفتگو با 
نشریه ققنوس از چالش های این پروژه می گوید

رز  جامعه رمزا
 ایران؛ 

اصال وجود ندارد
»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 جمع آوری شــده 
ــق  ــت در مناط ــه بهداش ــک خان ــاخت ی ــرای س ب
ســیل زده اســتفاده شــود. بــا وجــود اینکــه مبلــغ 
ــروژه  ــن پ ــود، ای ــی چشــم گیر نب تامین شــده خیل
توانســت نقطــه آغــازی بــرای پروژه هــای مشــابه 
در ایــران باشــد. بــه دلیــل اهمیــت ایــن موضــوع 
ــم،  ــم گرفتی ــروژه تصمی ــن پ ــودن ای ــن ب و اولی
بــا حامــد صالحــی، بنیان گــذار ایــن پــروژه، 
گفت وگویــی انجــام دهیــم کــه در ادامــه مطلــب 

نیــد. می خوا

ــود  ــرایط موج ــطه ش ــه واس ــم ب ــئله ه مس
ــا  ــی م ــد؛ یعن ــود آم ــه وج ــان ب در آن زم
لعــاده  بــه خاطــر محدودیت هــا و فوق ا
ــن  ــورت کمپی ــه ص ــرایط آن را ب ــودن ش ب
یــران  یــت ا مــا در نها اجــرا کردیــم؛ ا
ریســکیوبیت یــک پــروژه تامیــن مالــی 

. د ب می شــو جمعــی محســو

مجتبی انصافی
عضو تحریریه
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ایده اجرای آن از کجا آمد؟ 
ــم.  ــر داری ــه خاط ــن 98 را ب ــه فروردی هم
ــر  ــور درگی ــادی از کش ــش زی ــال بخ آن س
ــه  ــش از آن در »جامع ــن پی ــد. م ــیل ش س
رمــزارز« بــه واســطه فعالیت هایــی کــه 
ــم  ــوزه را دور ه ــن ح ــای ای ــتم آدم ه داش
ــودم. مهم تریــن اتفاقــی هــم  جمــع کــرده ب
ــود،  ــده ب ــل ش ــا حاص ــه از آن دور همی ه ک
ــزی  ــک مرک ــه بان ــه ب ــود ک ــی ب پیش نویس
ــی ماینینــگ  ــرای مباحــث قانون داده شــد. ب
ــی  ــه قابل توجه ــه نتیج ــه البت ــزارز ک و رم
ــه  ــی ب ــد از آن تمایل ــم بع ــن ه ــت و م نداش
فعالیــت جمعــی در اکوسیســتم نداشــتم. 
ا  فروردیــن 98 و آن حــوادث کشــور ر
لمللــی کــرده  نیازمنــد کمک هــای بین ا
ز طرفــی مشــئوالن رده بــاال و  بــود و ا
جمعیــت هــال احمــر رســما اعــام کردنــد 
بــه دلیــل تحریــم هــا حتــی یــک دالر هــم 
ز ســوی  فــت کنیــم. ا یا نیــم در ا نمی تو
دیگــر چنــد نفــر از اعضــای اکوسیســتم 
ــد کــه رمزارزهــا  ــن پیشــنهاد را دادن هــم ای
ننــد بــه کمــک  در ایــن شــرایط می توا
بیاینــد. در ایــن شــرایط بــه ایــن فکــر 
یــی  ا ر ن کا دم کــه حــاال می تــوا فتــا ا
ز مثــل  ر ا مــز رهای ر ز شــعا ری ا بســیا
ــی  ــای جغرافیای ــه مرزه ــودن ب ــدود نب مح
ــن  ــرد. بنابرای ــت ک ــی را ثاب ــع سیاس و موان
شــروع کــردم و برخــی برنامه ریزی هــا 
. چنیــن  دم ا م د نجــا ا ا هنگی هــا ر و هما
ــود کــه اجــرا  ــار ب ــن ب ــرای اولی ــروژه ای ب پ
ــچ  ــان هی ــا آن زم ــن ت ــود م ــد و خ ــی ش م
لمللــی  تجربــه ای درمــورد کمپیــن بین ا
خیریــه حتــی بــرای ارز فیــات هــم نداشــتم 
کــه بدانــم بایــد از کجــا شــروع کنــم. 
شــروع کــردم و یک ســری جلســات را 
گذاشــتم و نتیجــه آن هــا ایــن شــد کــه 
هــدف کمپیــن جمــع آوری کمک هــای 
ــه بهداشــت  ــک خان ــاخت ی ــرای س ــی ب مال

روســتایی از طریــق رمــزارز باشــد. 

ــئولیتی در اکوسیستم  ــما مس مگر ش
ــم گرفتید  ــه تصمی رمزارز داشــتید ک
ــن  ــد؟ ای ــی راه بیندازی ــن کمپین چنی
ســوال بــه طــور مشــخص مربــوط 
ــگاه قانونی شــما می شــود؛  ــه جای ب
ــول  ــما پ ــه ش ــد ب ــردم بای ــرا م چ

می دادنــد؟
از نظــر مــن موضوعــی در ایــن انــدازه و حتــی 
کوچک تــر از آن نیــاز بــه اجــازه کســی 
ــدون  ــردم می توانســتند ب ــدارد. در گذشــته م ن
محدودیــت و از راهــی کــه می تواننــد بــه 

ــر  ــال حاض ــا در ح ــد؛ ام ــک کنن ــر کم یکدیگ
مســائل سیاســی باعــث شــده مســائل 
انسان دوســتانه تحــت تاثیــر قــرار بگیرنــد 
و مــردم آســیب ببیننــد. ایــن از نظــر مــن 
غیرقابل قبــول اســت. مــن بنابــر اقتضــای 
موضوعیــت کــه کمک هــای بشردوســتانه 
بــود بــه صــورت خودجــوش بــا مشــاهده یــک 
مشــکل ســعی کــردم بــرای رفــع آن راه حلــی 
ــیل  ــر از پتانس ــدم اگ ــن معتق ــم. م ــه کن ارائ
ــی  ــم خیل ــم می توانی ــتفاده بکنی ــا اس رمزارزه
بیشــتر از مقــداری کــه تصــور می شــود 
کمک هــای انسان دوســتانه جمــع کنیــم.

خب موضوع بر سر کمک به 
سیل زدگان بود. می توانستید با 
ریال این کمک ها را جمع کنید و 
قطعا پول بیشتری جمع می شد.

شــتیم کــه  ا ند ی  مــا هیــچ مســئله ا
م دهیــم،  نجــا ا ا ر ر یــن کا یــال ا بــا ر
ــال  ــا ری ــن کار را ب ــادی ای ــای زی خیریه ه
انجــام می دادنــد. خــود دولــت هــم بــا 
ریــال کمــک جمــع می کــرد؛ امــا مــا 
نمی خواســتیم بــا ریــال انجــام دهیــم؛ 

ــام  ــال انج ــادی در ح ــورت ع ــه ص ــون ب چ
ــنگ  ــمت س ــن قس ــم در ای ــردم ه ــود. م ب
تمــام گذاشــتند. در فجایــع طبیعــی دو 
رد؛ خارجــی و  دســته کمــک وجــود دا
ــتیم  ــی نداش ــای خارج ــا کمک ه ــی. م داخل
یــن مشــکل تصمیــم بــه  و بــا درک ا

طراحــی ایــن پــروژه گرفتیــم.
ییــم  می گو و  یــم  معتقد همیشــه  مــا 
و  ی  ا منطقــه ا فر بلیــت  قا هــا  ز ر ا مز ر
ــه  ــن ب ــت م ــد و در آن موقعی ــرزی دارن فرام
ــاز  ــه و نی ــن فاجع ــه ای ــردم ک ــر ک ــن فک ای
یــن  لمللــی بهتر ی بین ا بــه کمک هــا
ــم  ــات کنی ــن ادعــا را اثب ــا ای ــان اســت ت زم
و بــرای اثبــات ایــن مســئله بــه جامعــه 
یــن  لمللــی و حاکمیــت خودمــان ا بین ا

پــروژه را  اجرایــی کــردم.

ــت  ــه نی ــود دارد ک ــه ای وج فرضی
اجــرای ایــن پــروژه تنهــا نشــان 
دادن پتانســیل هــای رمــزارز 
ــما آن را  ــوده، ش ــت ب ــه حاکمی ب

تاییــد می کنیــد؟
ــن نظــر کمــی شــخصی  ــم ای ــی کن ــر م فک

ــت! اس

بــرای آن دالیلــی وجــود دارد؛ 
لیــل هــم کنــد  یــن د مهم تر
بــودن پــروژه بــود. ایــران 
ــان  ــا پای ــاز ت ــکیوبیت از آغ رس
شــش تــا هفــت مــاه طــول 
ــر  ــی دیگ ــکار عموم ــید و اف کش
ــیل زدگان  ــه س ــک ب ــب کم از ت

افتــاده بــود.
بــه نظــرم اینجــا چنــد مســئله متفــاوت 
یــن  لیــه مــن ا و . هــدف ا رد ا وجــود د
نبــود کــه بخواهــم ایــن کار را انجــام 
ــتفاده  ــا اس ــه ب ــود ک ــن ب ــه ای ــم؛ بلک ده
از پتانســیل رمزارزهــا بــرای اولیــن بــار 
درکشــور بتوانــم بــه مــردم آســیب دیده 
جعــه طبیعــی کمــک کنــم.  ز یــک فا ا
ــام  ــاز و اع ــس از آغ ــه پ ــت ک ــی اس بدیه
آن برخــی اتفاقــات رخ دهــد کــه حــاال هــم 
ــود  ــه وج ــد از آن کار ب ــه تقلی ــی ب پروژه های
ــن  ــکل کمپی ــن ش ــرای ای ــی ب ــده و مثال آم
ــک  ــران ریســیکوبیت ی ــا شــده اســت. ای ه
ــر  ــو را شــروع کــرده اســت کــه ناگزی دومین
از اتفاقــات زمــان خــودش بــوده. مــن برای 
ــزی  ــد برنامه ری ــی ده ــون رخ م ــه اکن آنچ
نداشــتم؛ امــا در افــق ایــن پــروژه )در 
ا  ینــده ای ر صــورت موفقیــت( چنیــن آ
می دیــدم. هــدف اصلــی در آن پــروژه 

ــروژه  ــی در آن پ ــدف اصل ه
کمــک بــه ســیل زده ها بــود و 
هدف هــای جانبــی نتایجــی 
بــود کــه فکــر می کــردم اگــر 
ــج  ــوان نتای ــد، می ت رخ بده
ــن در  ــت. م ــی  از آن گرف خوب
ایــن هدف هــای جانبــی 
جــدا  از  اینکــه بــه نشــان 
دادن پتانســیل رمــزارز بــه 
ــردم  ــر ک ــردم فک ــا و م نهاده
ــگ هــم  ــه موضــوع ماینین ب
ــه ایــن فکــر  ــگاه داشــتم. ب ن
کــردم کــه پتانســیل ماینرها 
ــراری  ــع اضط ــم در مواق را ه

ــم  ــان ده ــت نش ــه دول ب

ــای  ــود و هدف ه ــیل زده ها ب ــه س ــک ب کم
ــردم  ــر می ک ــه فک ــود ک ــی ب ــی نتایج جانب
ــج را از  ــان نتای ــوان ف ــر رخ بدهــد، می ت اگ
آن گرفــت. مــن در ایــن هدف هــای جانبــی 
ــه نشــان دادن پتانســیل  ــه ب ــن ک ــدا از ای ج
رمــزارز بــه نهادهــا و مــردم فکــر کــردم بــه 
ــه  ــتم. ب ــگاه داش ــم ن ــگ ه ــوع ماینین موض
ــا را  ــه پتانســیل ماینره ــردم ک ــر ک ــن فک ای
هــم در مواقــع اضطــراری بــه دولــت نشــان 
ــه  ــوزه ب ــن ح ــاالن ای ــد، فع ــم. هرچن ده

ــد. ــان ندادن ــوش نش ــروژه روی خ پ

قــرار بــود یــک درصــدی از 
ــران  ــتگاها را روی ای ــن دس مای

ریســکیو بیــت ســت کننــد؟
ــه  ــد و ب ــی بیفت ــن اتفاق ــود چنی ــرار ب ــه ق بل
ــام  ــاق را اع ــن اتف ــم ای ــح ه ــور واض ط

کننــد.

کسی این کار را کرد؟
بلــه، یــک نفــر، دو تــا ســه دســتگاه را 
ــرد.  ــل ک ــت متص ــکیو بی ــران ریس ــه ای ب
نمونــه موفــق ایــن کار را هــم می تــوان 
 . یــد نــا د یــروس کرو در همه گیــری و
ســازمان جهانــی بهداشــت بــه گیمرهــا 
د  ی خــو هــا نســیل جی پی یو گفــت پتا
نیــم  ریــد تــا بتوا را در اختیــار مــا بگذا
ــز  ــف و آنالی ــا را کش ــروس کرون ــوم وی ژن
کنیــم. خــود ایــن مثــال نمونــه جالبــی 
از crowdworking  هســت.  مــن اهــداف 
مختلفــی را بــرای ایــن کمپیــن در نظــر 
ــه  ــه نتیج ــا ب ــری از آنه ــه یکس ــتم ک داش
ــد.  ــاکام ماندن ــم ن ــری ه ــک س ــید و ی رس
نبــی  ف جا هــدا یــن ا ز ا م ا ا هیــچ کــد
ــک  ــی کم ــدف اصل ــتند و ه ــت نداش اولوی

بــه ســیل زده ها بــود.

یــن  در مســیر پیاده ســازی ا
کمپیــن یــک ســری چالــش وجــود 
داشــت کــه برخــی از آنهــا داخلــی 
ــی در  ــی؛ کم ــی خارج ــود، برخ ب
ــم. ــت کنی ــائل صحب ــن مس ــورد ای م

ــاره  ــه آن اش ــما ب ــه ش ــی ک ــی از نکات یک
ه بــود  یــد طوالنــی شــدن پــروژ کرد
ا داشــت. مــن  کــه دالیــل خــودش ر
ــک  ــر از ی ــروژه در کمت ــن پ ــتم ای می خواس
ــتم  ــاری اکوسیس ــکاری و همی ــا هم ــاه ب م
)کــه آن زمــان فکــر می کــردم وجــود دارد( 
ــه  ــکات را ب ــن مش ــد. م ــه برس ــه نتیج ب
ــکات  ــم: مش ــیم می کن ــش تقس ــه بخ س
یــران،  رز و باک چیــن ا جامعــه رمــز ا

مشــکات مقررات گــذاری و مشــکات 
ــی.  ــی و داخل ــانه ای خارج ــدای رس پروپاگان
بــرای اینکــه مــا یــک جامعــه باشــیم 
یکســری مقدماتــی نیــاز اســت. وقتــی 
کوسیســتم یــا زیســت بوم،  می گوییــم ا
یعنــی در آن زایندگــی و گــردش وجــود 
ــزی  ــن چی ــران چنی ــل ای ــا داخ ــا م دارد؛ ام
ــزارز  ــه رم ــام جامع ــه ن ــزی ب ــم و چی نداری
 . د ر یــا باک چیــن اصــا وجــود نــدا
ــاظ  ــه از لح ــا چ ــازار م ــق ب ــفانه عم متاس
نیــروی انســانی متخصــص و توانمنــد و 
ــم  ــیار ک ــی آن بس ــردش مال ــم گ ــه حج چ

ــد  ــودای تری ــا س ــراد ب ــوال اف ــت. معم اس
ــوند و  ــوزه می ش ــن ح ــگ وارد ای ــا ماینین ی
خــود را جــزو جامعــه تخصصــی مــی داننــد؛ 
امــا در واقــع بخــش غیرتاثیرگــذاری از 
ن  ا یــر ز و باک چیــن ا ر ا مــز معــه ر جا
ه هــای  ژ ی پیشــرفت پرو . بــرا هســتند
معــه تخصصــی  یــت جا ین چنینــی حما ا
بســیار مهــم اســت. مــا بــه دالیــل مختلفــی 
کــه بایــد آسیب شناســی بشــود و آســیب 
شناســی هــم شــده اســت، در داخــل ایــران 
ریــم. نــه تنهــا  یــی درســتی ندا همگرا

همگرایــی نداریــم بلکــه دافعــه هــم داریــم. 
ــروژه ای  ــود، پ ــی ش ــث م ــئله باع ــن مس ای
ــام  ــود انج ــرار ب ــاه ق ــک م ــرف ی ــه ظ ک
ــرا؟  ــد؛ چ ــول می کش ــاه ط ــش م ــود، ش ش
ــدارد  ــده ن ــرای اجراکنن ــی ب چــون آورده مال
ــی دارد.  ــاز مال ــم نی ــری ه ــی مج و از طرف
بنابرایــن مجــری مجبــور می شــود ایــن 
پــروژه را کنــار کار اصلــی خــود انجــام دهــد 
و نتیجــه ایــن مــی شــود کــه انجــام پــروژه 
ــرم  ــم نتیجــه بگی ــی بشــود. می خواه طوالن
مــا در ایــران جامعــه ای تحــت عنــوان 
ــا  ــم و تنه ــن نداری ــزارز و باکچی ــه رم جامع
ــه  ــتیم ک ــدی هس ــاده توانمن ــراد تک افت اف
ــی  ــه و تخصص ــورد عاق ــات م در موضوع

ر می کنیــم.  خــود کا
قســمت دیگــر ماجــرا مقررات گــذاری 
ــم  ــه می خواه ــم ک ــا می کن ــن ادع اســت. م
ــی  ــورت قانون ــه ص ــودم ب ــای خ در جغرافی
ــه  فعالیــت کنــم؛ امــا ایــن موضــوع را چگون
بایــد پیــش ببــرم؟ وقتــی هنــوز قانــون 
ــت؟  ــده اس ــب نش ــرای آن تصوی ــفافی ب ش
در نهایــت بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه 
جهــه بــا  ا ن مو مــکا یســک کنــم و ا ر
رگوالتــور را بــرای خــودم بخشــی از کار 

بدانــم.

ــش  ــن بخ ــکالت ای ــورد مش در م
بــه طــور مشــخص تر توضیــح 
ــه  ــر دارم ک ــه خاط ــد؟ ب ــی دهی م
ــی  ــوان یک ــه عن ــر ب ــالل احم ه
از طرف هــای اصلــی بــا شــما 

همــکاری نکــرد.
ــا  ــت م ــا می گف ــه م ــر ب ــال احم ــه ه بل
ــم  ــری داری ــال دیگ ــل و انتق ــیرهای نق مس
ــر روی آنهــا وقــت  کــه ترجیــح می دهیــم  ب
بگذاریــم. آنهــا حتــی حاضــر نشــدند حــرف 
ــی  ــیل های احتمال ــه پتانس ــوند و ب ــرا بش م
ــه  ــی ک ــد. در صورت ــر کنن ــن فک ــن کمپی ای
یونیســف درحال حاضــر بــر روی فعــال 
کــردن بخــش رمــزارز خــود از طریــق 
همــکاری بــا شــرکت های فعــال حــوزه 

. یــزی می کنــد مه ر نا باک چیــن بر

شــما گفتیــد کــه در مــورد منشــاء 
ــا شــما مســئله داشــتند،  پول هــا ب
بــه طــور مشــخص کســی در 
ــا  ــرد ی ــورد آن از شــما ســوال ک م

خواســتار شفاف ســازی بــود؟
جیــح  د کــه تر یــی بــو بلــه صحبت ها
می دهــم عنــوان نکنــم از ســمت چــه 
ی  ا . مســئله بــر ح شــد نی مطــر کســا

ینکــه مــا یــک  بــرای ا
جامعــه باشــیم یکســری 
ــت.  وقتی  ــی نیاز اس مقدمات
ــا  ــتم ی ــم اکوسیس می گویی
زیســت بوم، یعنــی در آن 
ــود  ــردش وج ــی و گ زایندگ
دارد؛ امــا مــا در داخــل ایران 
چنیــن چیــزی نداریــم و 
چیــزی بــه نــام جامعــه 
رمــزارز یــا باک چیــن اصــا 
وجــود نــدارد. متاســفانه 
عمــق بــازار مــا چــه از لحــاظ 
نیــروی انســانی متخصــص 
و توانمنــد و چــه حجــم 
ــی آن بســیار کم  گــردش مال

اســت
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ــواردی  ــا م ــود و از م ــناخته ب ــت ناش حاکمی
را می خواســت یــا ســوال هایی می کــرد 
ــر  ــی زمان ب ــد خیل ــن رون ــدم ای ــن دی ــه م ک
ــم  ــال را در نظــر گرفت ــن احتم می شــود و ای
کــه ممکــن اســت بعــد از برگــزاری کمپیــن 
ــا  ــوم؛ ام ــه ش ــدی مواج ــکات ج ــا مش ب
خوشــبختانه حاشــیه دردسرســازی بــه 

وجــود نیامــد.
مــا  ه  ا ر کــه ســد  ی  یگــر د مســئله 
ی حــول  نه ا ی رســا نــدا گا پا و ، پر د بــو
. بعــد  ســت ین چنینــی ا ی ا لیت هــا فعا
یــن کمپیــن متوجــه شــدم مــا بــا  ز ا ا
دو جریــان پروپاگانــدای قــوی روبــه رو 
ر  خــل و یکــی د ا ر د هســتیم؛ یکــی د
ــه  ــوط ب ــان دوم مرب ــور. جری ــارج از کش خ
یــن  لمللــی اســت. در ا رســانه های بین ا
ــه  ــودم تجرب ــورد را خ ــک م ــان دوم ی جری
کــردم. یکــی از شــرکت های رمــزارزی 
بــا عنــوان زی کویــن بــرای همــکاری 
ــار  ــرد. اعتب ــی ک ــام آمادگ ــن اع در کمپی
ــه  ــض اینک ــه مح ــتند. ب ــم داش ــی ه خوب
ع بــه  و عــی شــر جتما ی ا ر شــبکه ها د
ــری از  ــک س ــرد ی ــن ک ــن کمپی ــغ ای تبلی
وفادارتریــن مشــتریانش را از دســت داد، 
ن می گفتنــد  یا ن مشــتر ؟ چــون آ ا چــر
یــران  مشــکل مــا تحریم هــای علیــه ا
اســت.  ایــن باعــث می شــد شــرکت ها 
یــن همــکاری  ز ا پــای ضــرری کــه ا
تنهــا   . یســتند نا  ، ند می شــو متحمــل 
شــرکتی کــه بــا مــا مانــد همیــن زی کویــن 
ــکاری  ــا هم ــا م ــم ب ــرو ه ــی مون ــود و حت ب
ــزارزی  ــی رم ــن دوم ــه ای ــرد؛ درحالی ک نک
خصوصــی و مخصــوص کارهایــی مثــل 
ایــران رســکیوبیت اســت؛ ولــی وقتــی 
ــن  ــه م ــردم ب ــت ک ــرو صحب ــر مون ــا مدی ب
ــد؛  ــی باش ــا خصوص ــن م ــاید کوی ــت ش گف
ــم  ــتیم. تی ــناخته نیس ــه ناش ــا ک ــود م ــا خ ام
ــم  ــده ه ــل ایاالت متح ــوری مث ــا در کش م
فعالیــت می کنــد و اگــر ایــن همــکاری 
خبرهایــش منتشــر شــود، ممکــن اســت 
ــن  ــا دچــار مشــکل شــوند. مجمــوع ای آن ه
ــی شــدن اجــرای  ــه طوالن شــرایط منجــر ب

کمپیــن شــد.

بــه یــاد دارم کــه آن زمــان 
گزارشــی درمــورد ایــن کمپیــن در 
رســانه هــای خارجــی مطــرح شــد 
کــه ظاهــرا دردســر ســاز هــم بوده 
ــه در  ــائلی ک ــورد مس ــت؛ در م اس

ــد. ــتید بگویی ــه داش ــن زمین ای
ــی  ــانه ای خارج ــدای رس ــورد پروپاگان در م

ــران یــک ســری  ــا در خــارج از ای ــم؛ ام گفت
ــد  ــان رص ــه کارش ــد ک ــود دارن ــرکت وج ش
ایــن فضاســت. چیــن آنالیســیس یکــی 
ه  ز صــد حــو ی معتبــر ر سســه ها ز مو ا
ــکا  ــور امری ــه رگوالت ــه ب ــت ک ــو اس کریپت
مشــاوره می دهــد و مقاالتــی را در ایــن 
زمینــه منتشــر مــی کنــد. ایــن شــرکت 
در یکــی از فصل نامه هایــش پرونــده ای 

در مــورد ایــران رســکیو بیــت داشــت و 
حتــی نــام مــرا هــم در آن پرونــده آورد 
ــاال را  ــک ب ــا ریس ــش ب ــدود 10 تراکن و ح
ــه  ــود ک ــرده ب ــایی ک ــن شناس ــن کمپی در ای
مربــوط بــه ماینرهــا می شــد. آنهــا بــه 
ــرده  ــز ک ــا را آنالی ــی تراکنش ه ــکل دقیق ش
ــن  ــن کمپی ــده و در ای ــا آم ــه از کج بودندک

چقــدر جمــع شــده اســت و در نهایــت 
منتشــر کــرده بودنــد و بــرای رگوالتــور 

ایاالت متحــده فرســتاده شــده بــود. 

آن گزارش ها عواقبی هم برای شما 
داشت؟

ز کشــور ســفر کنــم  گــر بــه خــارج ا ا
ــت.  ــزی گف ــوان چی ــم و االن نمی ت می فهم
ایــن دغدغــه مهمــی بــرای فعالیــت در ایــن 
ــه  ــتانی ک ــتر دوس ــون بیش ــت؛ چ ــوزه اس ح
ــرادی  ــد، اف ــت می کنن ــا فعالی ــن فض در ای
ی  یی هــا نا ا ش و تو هســتند کــه هــو
ــن  ــرش گرفت ــکان پذی ــد و ام ــی دارن باالی
ــود  ــا وج ــرای آن ه ــر ب ــورهای دیگ از کش
دارد. ایــن مســئله را شــاید بتــوان دلیــل 
خلــی  نگرفتــن برخــی پروژه هــای دا پا
دانســت. نیــروی انســانی بــا نــگاه بــه 
فرصت هــای تحصیلــی و شــغلی خــارج 
از کشــور می ترســد اینجــا در پــروژه ای 
ــرای او عواقــب  حضــور داشــته باشــد کــه ب
احتمالــی در خــارج از مرزهــا بــه وجــود 

بیــاورد.

ــن  ــن کمپی ــرای ای ــه ب ــی ک پول
جمــع شــد چقــدر بــود و االن 
ــد؟ ــرای آن داری ــه ای ب ــه برنام چ

آن زمــان حــدود 4000 دالر جمــع شــد 
کــه االن بــه واســطه بــاال رفتــن ارزش 
بیت کویــن طبیعتــا بیشــتر شــده اســت. 
تــی آن بــا خیریــه  بــرای بحــث عملیا
ــا  ــد ب ــرار ش ــردم و ق ــت ک ــن صحب مهرآفری
ــه  ــه ب ــد خیری ــه چن ــی ک ــول و مبلغ ــن پ ای
ــتی در  ــه بهداش ــد خان ــی کنن ــه م آن اضاف
ــوب کشــور ســاخته  یکــی از روســتاهای جن
شــود. درســت زمانــی کــه کارهــای آن 
ــه  ــائلی مواج ــا مس ــود ب ــام ب ــال انج در ح
شــدیم؛ اوضــاع کشــور مســاعد نبــود و 
بعــد از آن هــم کــه همه گیــری کرونــا 
شــرایط را عــوض کــرد و در ایــن چنــد 
ــرو  ــانات ارزی روب ــا نوس ــم ب ــر ه ــاه اخی م
ر درســت پیــش  بودیــم و در نتیجــه کا
نرفــت. یکــی از صحبت هــای مــا بــرای 
پــروژه اجرایــی ســاخت خانــه بهداشــت 
ــال  ــه در ح ــود ک ــادی ب ــای جه ــا گروه ه ب
ــده و  ــوض ش ــا ع ــتور کار آن ه ــر دس حاض
روی برنامه هایــی مثــل ســاخت و توزیــع 
ماســک یــا کمــک بــه ایتــام متمرکــز 
ند. مــا بــرای اجــرای آن حتــی  شــده ا
بــا اســتاندار هــم صحبــت کردیــم؛ امــا 
مجمــوع شــرایط باعــث شــده ســاخت 
ــت  ــرار اس ــد. ق ــد بمان ــت راک ــه بهداش خان

ــزارزی  ــرکت ها رم ــی از ش یک
ــرای  ــن ب ــوان زی کوی ــا عن ب
ــام  ــن اع ــکاری در کمپی هم
آمادگــی کــرد. اعتبــار خوبــی 
ــض  ــه مح ــتند. ب ــم داش ه
شــبکه های  در  ینکــه  ا
اجتماعــی شــروع بــه تبلیــغ 
ایــن کمپین کــرد یک ســری 
ــتریانش را  از وفادارترین مش
ــون آن  ــت داد، چرا؟ چ از دس
ــط  ــد خ ــتریان می گفتن مش
ــه حکومت  ــا کمــک ب قرمز م
ایــران اســت و شــما بــه 
ــد  ــن داری ــن کمپی ــه ای بهان

ــد ــک می کنی ــا کم ــه آنه ب

ــه  ــا فکــری ب ــم ت ــد جــا صحبــت کنی ــا چن ب
ــود. ــروژه بش ــام پ ــال انج ح

چقــدر چیــزی مثــل یــک خانــه 
بهداشــت بــرای منطقــه مــورد نظــر 

ــت؟ ــروری اس ض
ــدا  ــم ج ــه کردی ــی ک ــه تحقیقات ــه ب ــا توج ب
ــه  ــود خان ــیل، وج ــای س ــئله خرابی ه از مس
بهداشــت در چنیــن مناطقــی فوق العــاده 
کــز  ن هیــچ مر ؛ چــو ســت تــی ا حیا
درمانــی تــا کیلومترهــا وجــود نــدارد. 
ــت را  ــه بهداش ــن خان ــم ای ــا بتوانی ــر م اگ
ــزار  ــازیم 10ه ــر بس ــورد نظ ــه م در منطق
نفــر از امکانــات و خدمــات آن بهره منــد 
ــت  ــاد اس ــی زی ــدد خیل ــن ع ــوند. ای می ش
آن هــم در مناطقــی کــه اگــر کســی را مــار 
ــرد  ــاده ای بگی ــاری س ــا بیم ــد ی ــش بزن نی
ممکــن اســت جــان خــود را از دســت بدهد. 
ــد از  ــگاه می توان ــن پای ــود ای ــه وج در نتیج
ــد.  ــری کن ــع بعــدی جلوگی بســیاری از فجای
ــازار  ــانات ب ــان و نوس ــت زم ــا گذش ــاال ب ح
ارز و تــورم فکــر می کنیــد بــا آن کمــک 
ــاخت؟ ــتی س ــه بهداش ــود خان ــا می ش اص

ــم؛  ــتیم و امیدواری ــاش هس ــال ت ــا در ح م
ــه آن  ــد ب ــه بای ــه ای ک ــغ اضاف ــون مبل چ
ــی  ــز دور از دسترس ــود چی ــه ش ــول اضاف پ
نیســت. ایــن مابه التفــاوت خیلــی زیــاد 
ــن  ــی از خیری ــا رایزن ــوان ب ــی ت ــت و م نیس
آن را جــذب کــرد. واقعیــت ایــن اســت 
ــت و  ــژه اس ــی وی ــر خیل ــرایط حاض ــه ش ک
همــه چیــز متوقــف شــده. امیــدوارم هرچــه 
ــیم و  ــی برس ــا ثبات ــرایط ب ــه ش ــریع تر ب س
پــروژه ســاخت خانــه بهداشــت آغــاز شــود.

ایــن پــول در حســابی چنــد 
ــا  ــد ی ــته ش ــه داش ــی  نگ امضای

حســابی تــک امضایــی؟
ببینیــد زمانــی کــه مــن ایــن جریــان را 
شــروع کــردم قــرار بــود یــک صنــف پشــت 
مــن باشــد و ســازوکاری وجــود داشــته 
ــت را  ــدم حمای ــه ع ــی ک ــا زمان ــد؛ ام باش
ــروع  ــا ش ــودم تنه ــدم خ ــور ش ــدم مجب دی
ــد  ــئله چن ــن مس ــن ای ــط کمپی ــم. اواس کن
امضایــی بــودن حســاب مطــرح شــد و 
گفتنــد بهتــر اســت حــاال کــه پولــی در 
حــال جمــع شــدن اســت حســاب چنــد 
ــا  ــدا ب ــان ابت ــن از هم ــد. م ــی باش امضای
ــول داشــتم؛  ــن مســئله را قب ــاز ای ــوش ب آغ
ــود  ــه وج ــازی و ب ــفاف س ــث ش ــون باع چ
آمــدن اعتمــاد می شــد. حتــی اقداماتــی 
را هــم بــرای ایــن کار انجــام دادم؛ امــا 

دوســتانی کــه قــرار بــود مســئله چنــد 
ــد و  ــال کنن ــاب را دنب ــودن حس ــی ب امضای
ــود  ــکاری خ ــند، هم ــته باش ــارکت داش مش
ــه  ــد؛ درصورتی ک ــه ندادن ــن را ادام ــا کمپی ب
یــن  ر بــود همــه آن کوین هــا در ا قــرا

مــا  ؛ ا شــد یــی با مضا کمپیــن چنــد ا
ــت  ــورت نگرف ــه ص ــن زمین ــکاری در ای هم

یــی شــد. و حســاب تک امضا

یعنــی همــه آن پــول هــا در ولــت 
ــت؟ شماس

؛ االن بــه خیریــه  لــت مــن بــود در و
ــان  ــن داده شــده اســت. همــان زم مهرآفری
ــورت دالری در  ــه ص ــن ب ــان کمپی ــا پای ب

اختیــار خیریــه قــرار داده شــد.

ــیب ها  ــراز و نش ــن ف ــه ای ــا هم ب
کــه صحبــت کردیــم و  بــا توجــه 
ــروژه  ــن پ ــن ای ــه کمپی ــه نتیج ب

ــد؟ ــق می دانی را موف
ز  عــم ا یط ا ا مــن بــا توجــه بــه شــر
مه آلــود بــودن فضــا کــه نمی دانســتیم 
یــت  ه چیســت تــا عــدم حما ه وچــا ا ر
ــکات  ــن و مش ــزارز و باک چی ــه رم جامع
مقررات گــذاری و پروپاگانــدای شــدید 
ــث  ــور باع ــارج از کش ــه در خ ــانه ای ک رس
ــن  ــن ای ــد، م ــه ش ــدن دافع ــود آم ــه وج ب
پــروژه را بــه شــدت موفــق می دانــم. 
ایــن کار تقریبــا تک نفــره انجــام شــد؛ 
ــه  ــیر ب ــن مس ــتانی در ای ــا دوس ــه قطع البت
ــا  ــن از آنه ــه م ــد ک ــی کردن ــن کمک های م
تشــکر می کنــم؛ امــا در نهایــت ایــن پــروژه 
ــود و ایــن شــرایط همــه  ــه مــن ب وابســته ب
چیــز را خیلــی ســخت تر می کــرد. مــن 
ــی  ــا ناکام ــت ی ــوان موفقی ــدم نمی ت معتق
ــع  ــه جم ــی ک ــه پول ــه ب ــا توج ــروژه را ب پ
شــده ســنجید؛ چــون ایــران ریســیکیو 
زی  غــا یــش آ م نقص ها بیــت بــا تمــا
بــرای یــک جریــان خیلــی بزرگ تــر 
ــد  ــع می ش ــر 100 دالر جم ــی اگ ــد. حت ش
هــم بــرای مــن باورنکردنــی بــود و بازهــم 
میــز  فقیت آ ه مو ژ و یــن پــر می گفتــم ا
بــوده اســت؛ چــون االن دارم می بینیــم 
ــت  ــوده اس ــو ب ــک دومین ــروژه آغازی آن پ
ــن  ــر در ای ــی دیگ ــا پروژه های ــه خیلی ه ک
حــوزه را شــدنی بداننــد و بــرای آن تــاش 
ــده  ــاه آین ــد م ــدوارم در چن ــن امی ــد. م کنن
ــر از  ــی قوی ت ــه خیل ــد ک ــی بیای پروژه های

ــد.  ــت باش ــکیو بی ــران رس ای

ــن  ــدر از ای ــه چق ــورد اینک در م
ــه  ــوط ب ــده مرب ــع ش ــک جم کم
ــدر از  ــت و چق ــور اس ــل کش داخ
ــد؟ ــی داری ــده، اطالعات ــارج آم خ

نــه، اطاعاتــی در ایــن زمینــه وجــود 
نــدارد؛ امــا خــب شــرکتی مثــل زی کویــن 
ــم  ــا ه ــرد و ماینره ــک ک ــن کم ــه کمپی ب
بخشــی از ایــن پــول را داده انــد. البتــه 
ســت؛  کنش هــا مشــخص ا ا د تر ا تعــد
چیــزی در حــدود120 تــا 130 تراکنــش 

ــت. ــده اس ــام ش انج

نــی گفتــه بودیــد  ما شــما ز
ــروژه را  ــن پ ــد ای ــم داری تصمی
ــای  ــرای پروژه ه ــی ب ــه پلتفرم ب

ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــن ب م
ز مه آلــود بــودن  اعــم ا
فضــا کــه نمی دانســتیم 
ــدم  ــا ع ــت ت ــاه چیس راه وچ
حمایــت جامعــه رمــزارز و 
باک چیــن و مشــکات 
رگولیشــن و پروپاگانــدای 
شــدید رســانه ای کــه در 
ــه  ــث ب ــور باع ــارج از کش خ
ــد،  ــه ش ــدن دافع ــود آم وج
مــن ایــن پــروژه را به شــدت 
موفــق می دانــم. ایــن کار 
تقریبــا تک نفــره انجــام 
شــد؛ البتــه قطعــا دوســتانی 
در ایــن مســیر بــه مــن 
کمک هایــی کردنــد کــه مــن 

از آنهــا تشــکر می کنــم
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 . یــل کنیــد نــه تبد ها ا خو خیر
حــاال کــه ایــران رســکیوبیت 
ــه ای  ــت، برنام ــده اس ــام ش تم
ــر  ــای دیگ ــه پروژه ه ــرای ادام ب
ــوس  ــل ققن ــرکتی مث ــد؟ ش داری
چــه کمکــی می توانــد بکنــد؟

ز مســیر  ن هــم ا م شــد مســیر پلتفــر
اجــرای آن کمپیــن می گــذرد. همــه مــا 
ریــم  ا دا دغدغه هــای کاری خودمــان ر
و تبدیــل بــه پلتفــرم شــدن ایــن ایــده 
ــانی  ــروی انس ــع و نی ــرف مناب ــه ص ــاز ب نی
نــدارد و انجــام آن از تــوان فعلــی مــن 
خــارج اســت. بــا توجــه بــه مطالعــات 
ــت  ــا هف ــش ت ــدود ش ــزی  درح ــن، چی م
مــاه بــرای ســاخت ایــن پلتفــرم زمــان 
ــک  ــه ی ــل ب ــت تبدی ــرار اس ــت. ق ــاز اس نی
ــود  ــه ش ــی خیری ــی جمع ــن مال ــرم تامی پلتف
کــه همــه خیریه هــای کشــور و حتــی 
ننــد در داخــل  خیریه هــای خارجــی بتوا
ا  یــی ر یــی، کمپین ها ییــد نها آن، بــا تا
راه انــدازی کننــد تــا تمــام مــردم دنیــا 
ــا  ــیل رمزارزه ــتفاده از پتانس ــا اس ــد ب بتوانن
ــال  ــد. در ح ــک کنن ــا کم ــن خیریه ه ــه ای ب
ــه  ــن زمین ــرمایه گذار در ای ــا دو س ــر ب حاض
صحبت هایــی شــده و آنهــا نیــز نســبت 
ــه  ــد و در ادام ــی دارن ــگاه مثبت ــروژه ن ــه پ ب
نیــز مــن برآوردهایــی کــرده ام و تیمــی 
را جمــع آوری کــردم. ققنــوس می توانــد 
ــر  ــژه اگ ــد؛ به وی ــا کن ــه م ــادی ب ــک زی کم
ــرم وارد  ــن پلتف ــرمایه گذاری ای ــوزه س در ح
شــود. االن پــروژه خــودش را بــه مــا ثابــت 
کــرده و تیــم و برنامــه آن کامــا آمــاده 
ــیل های  ــد از پتانس ــوس می توان ــت. ققن اس
تامیــن مالــی جمعــی خــودش اســتفاده 
ــود  ــتقیم وارد ش ــورت مس ــه ص ــا ب ــد ی کن
ــه  ــا از هم ــه م ــد. البت ــرمایه گذاری کن و س
دوســتان بانکــی و ســرمایه گذار دعــوت 
ه هــا شــرکت  ژ و یــن پر ر ا می کنیــم د
ــتقبال  ــا اس ــل از آنه ــال می ــا کم ــد و ب کنن

. می کنیــم

ز  ضــر یکــی ا یط حا ا ر شــر د
ه هــا  ید ا ین  ســتی تر ِم د د
ــا  ــه ب ــد ک ــن باش ــد ای می توان
شــرایط تحریــم دالر و شــبکه 
ــل  ــن راه ح ــو بهتری ــی کریپت بانک
فــت کمــک یــا  یا ر ی د ا بــر
جابه جایــی پــول باشــد. بــه 
ــن  ــا ای ــوص در دوران کرون خص
ــود.  ــی ش ــس م ــتر ح ــاز بیش نی
ــه  ــن زمین ــی در ای ــرا اتفاقات چ

رخ نــداده اســت؟
د کــه  ر ا د د  جــو یــل مختلفــی و ال د
ــای  ــه نهاده ــت ک ــن اس ــن آن ای مهم تری
خت  حمــر شــنا گیــر مثــل هــال ا ر د
درســتی از ایــن امــکان و فضــا ندارنــد. 
ــه  ــر ک ــال احم ــل ه ــی مث ــر نهادهای اگ
ــای کار  ــد پ ــازی را دارن ــی اعتمادس توانای
بیاینــد بــا پیــروی آنهــا مــردم هــم اعتمــاد 
ز فضــا اســتفاده می کننــد.  می کننــد و ا
ــل  ــانه ای در داخ ــدید رس ــدای ش پروپاگان
ــراوده  ــه م ــر گون ــه ه ــور ک ــارج کش و خ
مالــی را بــه تروریســم ربــط می دهنــد. 

راه حــل هــم پیچیــده نیســت؛ اول مــا 
شــیم کــه بــا  شــته با ا معــه د یــد جا با
ــح  ــرد و توجی ــاط بگی ــور ارتب ــارج از کش خ
ــان روشــن  ــرای آن ــودن را ب ــه ب خیرخواهان
ــه در  ــازمان های خیری ــود س ــد. دوم وج کن
ــر  ــا حمایت گ ــن زمینه ه ــه در ای ــل ک داخ
ینکــه مقررات گــذاری  باشــند و ســوم ا
ینکــه مــن  . ا د قیــق شــو ف و د شــفا
تنوانســتم بــرای پــروژه تیــم کاملــی را 
نونــی  ئل قا ز مســا جمــع کنــم تــرس ا

مشــکل مــا مقررات گــذار 
مــا  مشــکل  نیســت. 
ــه  ــک جامع ــود ی ــدم وج ع
ر  منســجم و هدفمنــد د
کشــور اســت. جاهــای 
ــرو داری  ــه خاطــر آب دیگــر ب
ــتفاده  ــه اس ــوان جامع از عن
می کنــم؛ امــا واقعیــت ایــن 
ــزی  ــن چی ــه چنی ــت ک اس
وجــود واقعــی نــدارد و ایــن 
ــن  ــا در ای ــه پوی ــود جامع نب
حــوزه مشکل ســاز شــده 
اســت. خــود حاکمیــت هم 
بیشــتر از همــه در مــورد 
ماهیــت ایــن حــوزه نــا آگاه 

اســت

بــود. عــده ای می گفتنــد در داخــل بــه 
ــر  ــده ای دیگ ــم و ع ــر می خوری ــکل ب مش
از پیگردهــای خارجــی تــرس داشــتند. 
زنجیــره ای از نیازهــا را داریــم کــه بــه 

هــم مربــوط  هســتند.

بیت چــه  ســیکو ن ر ا یــر ر ا د
کســب و کارهایــی بــه شــما 

کمــک کردنــد؟
ســیتکس بــه ایــن پــروژه کمــک کــرد 
و مــن بایــد از آقــای میزانــی همین جــا 
ــیر  ــی اکس ــن صراف ــم. همچنی ــکر کن تش
ــردن  ــد ک ــاره نق ــکاری درب ــنهاد هم پیش
ــه  ــزد را ب ــدون کارم ــی ب ــای مال کمک ه
ــتر  ــم بیش ــم بگوی ــد. می توان ــن دادن کمپی
بیزینس هــای مربــوط اعــام آمادگــی 
ــکر  ــا تش ــد از آنه ــم بای ــن ه ــد و م کردن
ــازی  ــه همــه آنهــا نی ــن ب ــی کمپی ــم؛ ول کن
ــار  ــل یاش ــرادی مث ــن اف ــت. همچنی نداش
راشــدی، علیرضــا مفتخــر و خیلی هــای 
ــامی  ــه اس ــد ک ــک کردن ــا کم ــه م ــر ب دیگ
آنهــا در ســایت ایــران رســکیو بیــت وجــود 
ــی  ــراد در جای ــن اف ــدام از ای ــر ک دارد. ه

ــد. ــک کردن ــا کم ــه م ب

ــد  ــه بخواهی مســئله ای هســت ک
ــه آن  ــث ب ــن مباح ــه ای در ادام

ــد؟ ــاره کنی اش
بیشــتر صحبــت هــا انجــام شــد؛ امــا 
ر دیگــر می خواهــم  ، بــا نتهــا مــن در ا
اشــاره کنــم کــه مشــکل اصلــی نبــود 
جامعــه رمــز ارز و باکچیــن اســت، مــا 
اگــر جامعــه داشــتیم تــا  بــه امــروز  و 
بعــد از ایــران رســکیوبیت بایــد ده هــا 
پــروژه اجــرا  می شــد. بــه نظــرم االن 
مشــکل مامقرات گــذارر نیســت. مشــکل 
ــجم و  ــه منس ــک جامع ــود ی ــدم وج ــا ع م
ــر  ــای دیگ ــت. جاه ــور اس ــد در کش هدفمن
بــه خاطــر آبــروداری از عنــوان جامعــه 
یــن  قعیــت ا مــا وا اســتفاده می کنــم؛ ا
ــی  ــود  واقع ــزی وج ــن چی ــه چنی ــت ک اس
ــن  ــا در ای ــه پوی ــن جامع ــود ای ــدارد و  نب ن
ــه  ــت. کاری ب ــده اس ــاز ش ــوزه مشکل س ح
ــت  ــیکو بی ــران رس ــل ای ــی مث کمپین های
ــن  ــی ای ــای معمول ــرای بیزینس ه ــدارم ب ن
حــوزه کــه  تصمیــم بــه توســعه خــود دارنــد 
هــم ایــن غیــاب مشــکل ســاز اســت. 
برخــی مشــکات مقررات گــذاری هــم 
داریــم؛ امــا مــن فکــر مــی کنــم مشــکل و 
ــزارز  ــه رم ــا جامع راه حــل یــک جاســت؛ م
ــم. ــود بیاوری ــه وج ــد آن را ب ــم و بای نداری
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توکـن راه پرداخت؛ اولیـن تجـربه 
تامنی مایل در ققنوس

مجموعــه راه پرداخــت از ابتــدای راه انــدازی شــبکه ققنــوس همــراه آن 
بــوده اســت. ایــن مجموعــه همراهــی خــود بــا ققنــوس را بــا انتشــار 
توکــن راه پرداخــت )W2P1( بــه همــکاری تبدیــل کــرد. W2P1 یکی از 
اولیــن توکن هــای 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.

 ،W2P1 ــروژه ــی پ ــا وال ــم مین خان
اولیــن تجربــه تامیــن مالــی جمعی 
ــده  ــرکل توزیع ش ــاوری دفت ــا فن ب
)DLT( در ایــران هســت. چه طــور 
ــروژه  ــن پ ــر ای ــه فک ــه ب ــد ک ش

ــوس؟ ــرا ققن ــد؟ و چ افتادی
ــانه  ــک رس ــوان ی ــه عن ــت ب ــا در راه پرداخ م

تخصصــی در زمینــه فناوری هــای مالــی از 
همــان ســال های اولــی کــه بحــث بیت کویــن 
مطــرح شــد دربــاره ایــن رمــزارز می نوشــتیم و 
درواقــع آن زمــان جــزو اولین هایــی بودیــم کــه 
ــم  ــا معتقدی ــم. م ــاع می کردی ــت آن دف از ماهی
کــه اقتصــاد توکــن یــک اقتصــاد جــدی اســت 
ــخص  ــده مش ــال های آین ــادش در س ــه ابع ک

می شــود و هنــوز هــم شــاید خیلــی آن را 
درک نکرده ایــم و نمی دانیــم در آینــده چــه 
ــم  ــه بتوانی ــن اینک ــاد توک ــود. در اقتص می ش
هرچیــزی را بــه توکــن تبدیــل کنیــم، ایــده ای 

نوآورانــه و هیجان انگیــز اســت.
از طــرف دیگــر مــا همیشــه بــه تجربــه 
ملمــوس از توکــن عاقــه داشــتیم و مجموعــه 

مهدی فوقی 
عضو تحریریه

ــه  ــوده ک ــی ب ــن جاهای ــزو اولی ــت ج راه پرداخ
بــرای فــروش محصــوالت و خدماتــش از 
بیت کویــن و اتریــوم اســتفاده کــرد؛ بــه همیــن 
دلیــل عاقمنــد بودیــم کــه ایــن عرصــه جدید 
را تجربــه کنیــم. بــا دوســتان ققنــوس چندیــن 
ــت روی  ــم و درنهای ــی کردی ــناریو را بررس س
ســناریوی توکنیــزه کــردن کتاب هــای راه 
ــان  ــا پای ــا ت ــیدیم. م ــاع رس ــه اجم ــت ب پرداخ
ــی در  ــاب تخصص ــل کت ــدود چه ــال 98 ح س
انتشــارات راه پرداخــت منتشــر کــرده بودیم که 
ــدان  ــا عاقمن ــا غالب ــن کتاب ه ــان ای مخاطب
ــد و ایــن فرصت  به حــوزه کریپتوکارنســی بودن
ــان از  ــا و مخاطبان م ــه م ــرای تجرب مناســبی ب
اقتصــاد توکــن بــود. بنابرایــن مــا ســال 99 را با 

ــم. ــاز کردی ــی آغ ــه ناب ــن تجرب چنی
ــود  ــذاب ب ــا ج ــرای م ــا ب ــه نه تنه ــن تجرب ای
ــن  ــتر تامی ــعه بیش ــرای توس ــی ب ــه قدم بلک
مالــی جمعــی بــا فنــاوری دفتــر کل توزیع شــده 
بــود. خیلــی از کســانی کــه تــا بــه حــال تجربه 

ــی  ــرای خریــد نداشــتند ول اســتفاده از توکــن ب
عاقمنــد بودنــد کــه ایــن فضــا را تجربــه کنند 
از طریــق توکــن راه پرداخــت توانســتند چنیــن 

ــد. ــه ای را درک کنن تجرب

چــرا فنــاوری DLT را انتخــاب 
ــن  ــه تامی ــما ک ــر ش ــد؟ از نظ کردی
مالــی بــا فنــاوری DLT را تجربــه 
کرده ایــد، ایــن فنــاوری گزینــه 
مناســبی بــرای ایــن منظــور هســت؟

فنــاوری دفتــرکل توزیع شــده از طریــق 
ــت  ــد در دنیاس ــدای جدی ــک ص ــن ی باک چی
و بــرای مــا بــه عنــوان یــک مجموعــه فناورانه 
تجربــه ایــن فضــای جدیــد هیجان انگیــز 
ــم  ــا می خواســتیم بگویی ــود. ضمــن اینکــه م ب
ــا  ــاره رونده ــط درب ــه فق ــی نیســتیم ک ــا جای م
ــم وارد  ــان ه ــه خودم ــم بلک ــیم و بگویی بنویس
آتــش می شــویم. بــه نظــر مــا دفتــر کل 
توزیع شــده از طریــق باک چیــن ظرفیت هــای 
خوبی بــرای تامیــن مالــی جمعــی دارد. در ایران 
ــه  ــور خیری ــا ام ــا ب ــی غالب ــی جمع ــن مال تامی

عجیــن شــده اســت و ســایر بخش هــای تامین 
ــده اند. ــه ش ــت مواج ــا شکس ــی ب ــی جمع مال

مــا امیدواریــم بــا رفــع موانــع حقوقــی و کســب 
تجربه هــای بیشــتر در آینــده دفتــر کل 
ــواع  ــایر ان ــعه س ــرای توس ــی ب ــده راه توزیع ش
تامیــن مالــی جمعــی چــه در ابعــاد خــرد و چــه 

توکنیزاســیون شــرکت ها باشــد.

ــور  ــوس چه ط ــبکه ققن ــرد ش عملک
بــود؟ آیــا در پــروژه W2P1، ققنــوس 
توانســت از همــه ظرفیت هــای 
ــی  ــن مال ــرای تامی ــاوری ب ــن فن ای

ــد؟ ــتفاده کن ــی اس جمع
توکــن راه پرداخــت همان طــور کــه شــما 
هــم اشــاره کردیــد اولیــن پــروژه تامیــن مالــی 
ــده در  ــع ش ــر کل توزی ــق دفت ــی از طری جمع
ایــران اســت و قطعــا انتظــار می رفــت بــه 
عنــوان اولیــن تجربــه شــاهد ضعف هایــی 
ــی  ــش فن ــوس و بخ ــم ققن ــیم. تی در آن باش

ــا  ــد ت ــان را کرده ان ــام تاشش ــت تم راه پرداخ
ایــن پــروژه بــا کمتریــن ضعــف و نقصــی اجــرا 
شــود و الزم اســت از تمامــی دوســتان شــرکت 
ققنوس کــه در رفــع نواقــص و اجــرای مطلوب 
ــد  ــا راه پرداخــت همــکاری کردن ــروژه ب ــن پ ای

ــم. ــکر کن تش

ــی  ــور ارزیاب ــروژه W2P1 را چه ط پ
می کنیــد؟ پیش بینــی شــما از 
ــود  فــروش توکــن W2P1 چه قــدر ب
ــی  ــه پیش بین ــدر ب ــه چه ق و نتیج

ــود؟ ــک ب نزدی
ــت  ــه قیم ــت ب ــن راه پرداخ ــزار توک ــا 300 ه م
ــا تخفیــف  هــزار تومــان را تعریــف کردیــم کــه ب
30 درصــدی بــه خریــداران بــا قیمــت 700 
ــن  ــا ای ــی م ــد. پیش بین ــه می ش ــان فروخت توم
بــود کــه تمــام توکن هــا ظــرف مــدت ســه ماهــه 
ــی  ــه کم ــد ک ــروش می رون ــه ف ــده ب ــن ش تعیی
بیــش از نیمــی از آنهــا بــه فــروش رفــت. تحلیــل 
ــزه  ــه انگی ــا ب ــداران غالب ــن اســت کــه خری ــا ای م
ســرمایه گذاری اقــدام بــه خریــد توکــن می کننــد 

و انگیــزه تخفیــف آن هــم در محصوالتــی ماننــد 
کتــاب و مجله چنــدان قــوی نیســت و بــه همین 
ــه  ــی اولی ــه پیش بین ــن راه پرداخــت ب ــل توک دلی

ــید. ــروش نرس ف

ــدای  ــوس در ابت ــاوری DLT و ققن فن
ــن دو را  ــده ای ــتند. آین ــیر هس مس
چه طــور پیش بینــی می کنیــد؟ 
آیــا DLT در ایــران رشــد خواهــد 

کــرد؟ ققنــوس چه طــور؟
فنــاوری دفتــر کل توزیــع شــده از طریــق 
ــران  ــد در ای ــه گفتی ــور ک ــن همان ط باک چی
ــا  ــت. م ــیرش اس ــدای مس ــا در ابت ــی دنی و حت
ــه  ــن زمین ــادی در ای ــای زی ــران تجربه ه در ای
نداریــم و کاربــران، حتــی آنهایــی کــه با فنــاوری 
آشــنا هســتند نیــز هنــوز تجربه هــای ملموســی 
ــن  ــی ای ــده نوی ــر پدی ــد ه ــا مانن ــته اند؛ ام نداش
ــا  ــران ج ــن کارب ــه بی ــرای اینک ــز ب ــده نی پدی
ــه دارد.  ــر و حوصل ــان و صب ــه زم ــاز ب ــد نی بیفت

بــا توجــه بــه ظرفیت هــای گســترده ایــن 
فنــاوری پیش بینــی مــا ایــن اســت کــه در آینــده 
ــراغ  ــه س ــم ب ــر ه ــازمان های دیگ ــا و س نهاده
ــده  ــع ش ــر کل توزی ــاروی دفت ــای فن راهکاره
خواهنــد آمــد و به طــور مثــال اگــر مــا می توانیــم 
ــزه کنیــم قطعــا در آینده  محصوالتمــان را توکنی
ــز تبدیل  ــم توانســت شــرکت هایمان را نی خواهی

ــم.  ــن کنی ــه توک ب

ــا  ــان ب ــخصی خودت ــه ش از تجرب
ققنــوس بــرای مــا بگوییــد. کــدام 

ــد؟ ــوس را خریده ای ــن ققن توک
قطعــا مــا تجربــه خوبــی از همــکاری بــا ققنوس 
داشــتیم و الزم می دانــم از مدیــران ققنــوس 
و بانک هــا و موسســه های میزبــان بابــت 
ــکر  ــد تش ــت کردن ــه راه پرداخ ــه ب ــادی ک اعتم
کنــم. بــا توجــه بــه تجربــه مطلو مــان در ققنوس 
ــرای  امیدواریــم در آینــده توکن هــای دیگــری ب
ــم.  ســایر محصــوالت راه پرداخــت تعریــف کنی
شــخصا غیــر از توکــن راه پرداخت، توکــن پیمان 

ــده ام. ــاس را خری و الم

فنــاوری دفتــرکل توزیع شــده از طریــق بالک چیــن یــک صــدای جدیــد در دنیاســت و بــرای 
مــا بــه عنــوان یــک مجموعــه فناورانــه تجربــه ایــن فضــای جدیــد هیجان انگیــز بــود. ضمن 
اینکــه مــا می خواســتیم بگوییــم مــا جایــی نیســتیم کــه فقــط دربــاره روندهــا بنویســیم و 
بگوییــم بلکــه خودمــان هــم وارد آتش می شــویم. بــه نظــر مــا دفتــر کل توزیع شــده از طریق 

ــی جمعــی دارد ــرای تامیــن مال ــی ب بالک چیــن ظرفیت هــای خوب
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اکرچنی تا پایان سال جاری 
عملیایت می شود

ــد،  ــنا باش ــران آش ــن ای ــزارز و بالک چی ــه رم ــا جامع ــی ب ــه کم ــس ک ــر ک ه
ــر  ــای پ ــی از پروژه ه ــن یک ــت. کارچی ــنیده اس ــن« را ش ــام »کارچی ــا ن قطع
ــی  ــل عموم ــوزه حمل ونق ــه در ح ــت ک ــران اس ــن ای ــدای بالک چی ــر و ص س
پــا بــه میــدان گذاشــته. پلتفــرم کارچیــن قــرار اســت به ماننــد نمونه هــای 
مشــابه، عرضــه و تقاضــای مســافر و راننــده را مدیریــت کنــد؛ با ایــن تفاوت 
ــدگان انجــام می شــود و  ــا و توســط رانن ــه تعییــن قیمــت به صــورت پوی ک
مســافر حــق انتخــاب میــان پیشــنهادهای مختلــف را دارد. بــرای آشــنایی 
ــا ایــن پــروژه و جزئیــات رونــد توســعه آن بــا امیرعبــاس امامــی،  بیشــتر ب

ــم. ــب دادی ــه ای ترتی ــن، مصاحب ــی کارچی ــر اجرای ــذار و مدی هم بنیان گ

تامیــن مالــی اولیــه بــرای توســعه 
ــتین  ــوان نخس ــه عن ــن ب در کارچی
نه خدمــات حمل ونقــل  ما ســا
ــن  ــوژی بالک چی ــر تکنول ــی ب مبتن

ــد؟ ــام ش ــه انج چگون
ــن داشــتیم  ــه را در کارچی ــذاران اولی ــا بنیانگ م
کــه مبالغــی را ســرمایه گذاری کردنــد و 
ــدل  ــر م ــی ب ــرمایه گذاری مبتن ــن س همچنی
ــر  ــذری از شــرکت ســرمایه گذاری خطــر پذی ب
ــب و کار  ــعه کس ــه توس ــق ب ــرز متعل رایان ونچ
ــه  ــم ک ــذب کردی ــارس ج ــرزمین پ ــتاب س ش
ــرکت هایی  ــرور ش ــم و به م ــه دادی ــا آن ادام ب

ــدند. ــه ش ــپهر اضاف ــا س ــتاک مدی ــد رس مانن
ــی  ــع مال ــد مناب ــاره نیازمن ــر دوب ــه آخ در مرحل
ــته  ــرمایه گذاری فرش ــدل س ــا م ــه ب ــدیم ک ش
)Angel Investor( تامیــن مالــی کردیــم و 
ــع  ــان مناب ــا هم ــه ب ــال ادام ــان در ح همچن
هســتیم؛ البتــه بــه دنبــال جــذب منابــع جدیــد 
نیــز هســتیم. یکــی از نــکات مهمــی کــه بایــد 
ــا توجــه  بــه آن اشــاره  کنــم ایــن اســت کــه ب
بــه جدیــد بــودن فنــاوری باک چیــن و حــوزه 
فعالیــت کارچیــن در حــوزه حمــل و نقــل، 
ــادی  ــد اقتص ــرایط ب ــی، ش ــای قانون بحث ه
ــر را از  ــر پذی ــرمایه گذاری خط ــه س ــور ک کش
ــرمایه  ــذب س ــت، ج ــرده اس ــودآوری دور ک س
ــا دشــواری های  ــرای اســتارت آپ کارچیــن ب ب
ــی  ــن در حال ــت. ای ــوده اس ــرو ب ــددی روب متع
ــم کــه کارچیــن رقیــب  اســت کــه مــا معتقدی
ــه  ــت و ب ــوزه نیس ــن ح ــران ای ــر بازیگ دیگ
ــد  ــاختی می توان ــرم زیرس ــک پلتف ــوان ی عن
ــل و  ــاخت حم ــن زیرس ــاوری باک چی ــا فن ب
ــد  ــتا بای ــن راس ــد و در ای ــعه ده ــل را توس نق

ــد. ــذب کن ــع الزم را ج مناب

تمــام ایــن منابــع درگیــر و 
ده شــده اســت؟  اســتفا

بلــه، تمــام ایــن منابــع بــرای توســعه ها 
ــرای  ــتفاده شــده و ب ــروز اس ــه ام ــا ب ــرم ت پلتف

ــاز  ــی کــردن زیرســاخت نی گســترش و عملیات
اســت تامیــن مالــی جدیــد و گســترده  ای 
انجــام شــود تــا پــروژه کارچیــن نهایــی شــود. 
 MVP ــده ــع صرف ش ــا مناب ــر ب ــال حاض در ح
کارچیــن توســعه داده شــده و در مراحــل 
ــه  ــم ک ــرار داری ــول ق ــعه محص ــی توس پایان
بــرای آینــده نیــاز بــه ســرمایه گذاری و جــذب 
منابــع اســت کــه از طریــق فــروش توکــن رخ 
خواهــد داد؛ چــرا کــه افــرادی کــه قصــد دارند 
ــد  ــد، بای ــتفاده کنن ــن اس ــرم کارچی ــا از پلتف ت
توکــن کارچیــن را بخرنــد. بــر همیــن اســاس 
نیــز تاکمپیــن مالــی و عملیاتــی شــدن کارچین 
ــن و  ــن کارچی ــی توک ــه عموم ــه عرض ــاز ب نی
توســعه بــازار آن وجــود  دارد کــه در ایــن زمینه 

ــت. ــال اجراس ــی در ح اقدامات
وش ر یــق  طر ز  ا چیــن  ر کا کــن   تو
 )TGE )Token Generation Event عرضــه 
قــع، عرضــه تمــام  خواهــد شــد؛ در وا
توکن هــای کارچیــن در یــک مرتبــه و از 
طریــق ICO انجــام نمی شــود؛ بلکــه بــا روش 
TGE توکن هــای کارچیــن طــی مراحــل 

مختلفــی در ســه ســال اینــده به فــروش 
خواهــد رفــت تــا تامیــن مالــی و توســعه 

پلتفــرم انجــام شــود.
ــن  ــه تامی ــه در زمین ــائلی ک ــن مس از مهم تری
ــه  ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــن وج ــی کارچی مال
ایــن پلتفرمــی نیســت کــه صرفــا بــازار ایــران 
را در اختیــار داشــته باشــد؛ بلکــه می توانــد 
در همــه نقــاط جهــان کارکــرد داشــته باشــد؛ 
ــای  ــه جغرافی ــور ب ــن محص ــع کارچی در واق
ــی  ــن مال ــت، تامی ــاز اس ــت و نی ــی نیس خاص
بیــن المللــی بــرای آن صــورت بگیــرد و توکن 
کارچیــن در نقــاط دیگــر جهــان عرضــه شــود. 
ــی  ــه و اصل ــدگان اولی ــاد کنن ــه ایج از آنجاک
شــبکه کارچیــن ایرانــی هســتند، ایــن احتمال 
ــر روی   وجــود دارد که برچســب ایرانــی بودن ب
کســب و کار کارچیــن باعــث ایجــاد مشــکاتی 

ــود. ــی ش ــن الملل ــعه بی ــه توس در زمین

فکــر مــی کنیــد منابعــی کــه 
ــعه  ــرای توس ــود ب ــن ش ــد تأمی بای
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 ســرمایه گذاری محرمانــه اســت.

ــروژه  ــی پ ــن مال ــد تامی ــرا فراین چ
ــن  ــد و در ای ــی ش ــن طوالن کارچی
مســیر مهم تریــن چالــش چــه 

ــت؟ ــوده اس ب
ببینیــد، بــه طــور کلــی بابــت ایــن تأخیــری که 
در تامیــن مالــی پــروژه کارچیــن احســاس مــی 
شــود بهتر اســت، توضیــح بدهــم. یک بخشــی 
ــوط  ــب و کار مرب ــت کس ــه ماهی ــوع ب از موض
اســت؛ چــرا کــه یــک MVP باک چینــی 
ــج  ــوارد رای ــی و م ــن موبایل ــک اپلیکیش ــا ی ب
ــن  ــت؛ تامی ــاوت اس ــیار متف ــگ بس در مارکتین
ــر  ــی ب ــک MVP مبتن ــگ ی ــی و مارکتین مال
ــوک اصــوال ســاده نیســت؛ چــرا کــه  زنجیره بل
کســب وکارهای مشــابه و نیــروی کار دارای 
ــتند. ــیار محــدود هس ــه و متخصــص بس تجرب

ــب باشــد کــه بگویــم یــک  ــان جال شــاید برایت
ــان  ــه هدفم ــتیم. البت ــاره داش ــی دراین ب بررس
ــوزه  ــی ح ــتارت آپ های باک چین ــی اس معرف
حمــل و نقــل شــبیه کارچیــن  در دنیــا بــود کــه 
بــه مخاطبمــان بگوییــم کــه در دنیــا مثــًا این 
10 اســتارت 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 
پلتفرم هــا بیــش از دوســال از فعالیت شــان 
ــا  ــروژه را اصطاح ــته اند پ ــه توانس ــته ک گذش

مجتبی انصافی
عضو تحریریه
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ــد. بعــد از 2 ســال، 3 ســال و حتــی 4  ــچ کنن الن
ســال که از ایــده و اجــرا گذشــته بــود، همچنان 
ماننــد کارچیــن در مرحلــه توســعه قرار داشــتند.

تــی  ز موضوعا ز ســویی دیگــر یکــی ا ا
کــه باعــث شــد فراینــد اجــرای پــروژه 
ــد، بحــث  ــادی صــرف کن ــان زی ــن زم کارچی
محدودیــت در منابــع مالــی اســت؛ البتــه 
ــام موضــوع نیســت و بحــث  ــی تم ــع مال مناب
اصلــی مــدل کســب وکاری یــک پــروژه 
باک چینــی اســت کــه به دلیــل نبــود 
تجربــه مــا بایــد آزمــون و خطاهــای متعددی 
ــن بحــث  ــی ای ــل اصل ــه دلی ــم ک انجــام دهی
ــروژه  ــل پ ــناس تحلی ــود کارش ــدم وج ــز ع نی
باک چیــن در ایــران اســت. موضــوع تحلیــل 

پــروژه و مــدل کســب و کار بســیار مهم اســت؛ 
ــتی  ــه درس ــوع ب ــن موض ــر ای ــه اگ ــرا ک چ
ــه  ــوان ب ــود، نمی ت ــاح نش ــایی و اص شناس
ــه  ــر روی چ ــه ب ــرد ک ــم ک ــرمایه گذار تفهی س
محصولــی در حــال ســرمایه گذاری اســت و از 
ــود  ــر نمی ش ــای کســب و کار باخب ــام زوای تم
ــر روی  ــرمایه گذاری ب ــاب س ــن حس ــا ای و ب
ــیار  ــن بس ــر باک چی ــی ب ــوالت مبتن محص

ــود. ــد ب ــوار خواه دش

ز  ا ه  د ســتفا ا چیــن  ر کا یــا  آ
ــی دارای  ــن مال ــای تامی پلتفرم ه
ــرای  ــوس را ب ــه ققن ــوز ازجمل مج

تامیــن مالــی در نظــر دارد؟
تمــام تــاش تیــم کارچیــن اســتفاده از 
ــن  ــت؛ در ای ــررات اس ــن و مق ــت قوانی ظرفی
ــور  ــا برخــی از نهادهــای رگوالت ــز ب راســتا نی
ــت  ــم از ظرفی ــا بتوانی ــد ت ــی ش صحبت های
ــا  ــم و ب ــتفاده کنی ــور اس ــی در کش ــن مال تامی

ایجــاد ســند باکــس بــه توســعه ایــن ظرفیــت 
کمــک کنیــم؛ واقعیــت ایــن اســت کــه 
کارچیــن محــدود بــه مرزهــای ایــران نیســت 
ــب و کار در  ــن کس ــه کار ای ــروع ب ــا ش و صرف
ــود،  ــث می ش ــه باع ــود ک ــد ب ــران خواه ای
آزمایــش اولیــه اســتفاده از کارچیــن در 
ــز  ــن اســاس نی ــر همی ــران انجــام شــود. ب ای
ــن  ــاخت تامی ــت زیرس ــم، از ظرفی عاقه داری

ــم. ــتفاده کنی ــی اس ــی جمع مال
ــات  ــن موضوع ــان ای ــادی می ــت و تض مخالف
ــب و کار  ــی کس ــن مال ــه تامی ــدارد ک ــود ن وج
کارچیــن در ایــران  از طریــق پلتفــرم ققنــوس 
ــود و  ــام ش ــن انج ــن کارچی ــه توک ــا عرض ب
ــوم  ــر روی اتری ــه ب ــت صحن ــن در پش کارچی

ســوار باشــد و از ســویی دیگــر ایــن توکــن در 
ــز فهرســت  ــد اکســیر نی ــی مانن ــی ایران صراف
شــود. توکــن کارچیــن یــک توکــن کاربــردی 
)Utility Token(  اســت کــه در اســتفاده از 
ــکل  ــار مش ــا را دچ ــی م ــای قانون ظرفیت ه
می کنــد؛ امــا عاقــه داریــم از هــر راهــکاری 
ــی کســب  ــت اصل ــز و ماهی ــه خطــوط قرم ک
ــن  ــور تامی ــه منظ ــد، ب ــر نده ــا را تغیی و کار م
لــی بــرای ســرمایه گذاری و توســعه  ما

ــم. ــتفاده کنی ــاخت اس زیرس

ــه  ــن را چگون ــروژه کارچی ــده پ آین
ــن  ــر کارچی ــال دیگ ــد و س می بینی

در چــه نقطــه ای قــرار دارد؟
تقریبــا در نقطــه آغــاز کارهــای اجرایــی 
ــا  ــا ب ــتیم. قطع ــن هس ــروژه کارچی ــرای پ ب
اجرایــی شــدن و آمــاده شــدن محصــول وارد 
فــاز عملیــات، تســت و ورود بــه بــازار خواهیم 
شــد. رویاهــای بســیار بزرگــی بــرای کارچین 

ــم ســال  ــه شــده و فکــر می کنی در نظــر گرفت
ــرای آن رخ  ــی ب ــیار خوب ــات بس ــده اتفاق آین
خواهــد داد کــه در ایــن مســیر تــاش بســیار 

ــود. ــام می ش ــادی انج زی
ــی در  ــئله مهم ــد مس ــا و امی ــاد دارم روی اعتق
ــردی  ــت و ف ــتارت آپی اس ــای کاری اس فض
ــت  ــال فعالی ــتارت آپی در ح ــوزه اس ــه در ح ک
اســت و رویاهــای بزرگــی نــدارد، اصــوال 
اشــتباه وارد اکوسیســتم فعالیــت اســتارت آپی 
ــیار  ــد بس ــن امی ــا در کارچی ــت. م ــده اس ش
زیــادی داریــم و معتقدیــم کــه کارچیــن 
ــادی دارد و  ــیار زی ــت بس ــازار جذابی ــرای ب ب
می توانــد مســائل جــدی و بزرگــی را در بــازار 
حمل ونقــل ازجملــه انحصــار، قیمت هــای 

ــری  ــاس پذی ــاال، مقی ــای ب ــاال، کارمزده ب
ننــدگان و  پلتفــرم و  عــدم مشــارکت را
ی  م هــا پلتفر ش  ر گســتر د ن  ا فر مســا

حمل ونقــل را مرتفــع کنــد.
ــد  ــز دارن ــق رای نی ــن ح ــای کارچی توکن ه
و از آن  هــا می تــوان بــرای رای گیــری 
ــن و  ــت، قوانی ــرد؛ در حقیق ــتفاده ک ــز اس نی
چارچوب هــای فعالیــت را اعضــای فعــال 
در پلتفــرم ازجملــه راننــدگان مشــخص 
یــش  فزا ا ا بیــت آن ر می کننــد کــه جذا

. هــد می د
نقــل  ینــده پلتفرم هــای حــوزه حمل و آ
ســت؛  وری باک چیــن ا بــر روی فنــا
ــهمی  ــده س ــی در آین ــای باک چین پلتفرم ه
ــد  ــل را خواهن ــل و نق ــش حم ــدی از بخ کلی
داشــت و کارچیــن آغازگــر مســیری در ایــن 
حــوزه اســت. تاکیــد دارم کــه تــا پایــان 
ســال جــاری پــروژه کارچیــن عملیاتــی 

خواهــد شــد.

ــر  ــد ب ــن می توان توکــن کارچی
ــه  ــوس عرض ــرم ققن روی پلتف
شــود و در یــک صرافــی ایرانی 
ــت  ــز فهرس ــیر نی ــد اکس مانن
ــرای  ــکاری ب ــر راه ــود؛ از ه ش
چیــن  ر کا لــی  ما میــن  تا
مــا  ؛ ا ل می کنیــم ســتقبا ا
نبایــد بــا عبــور از خطــوط 
قرمــز ماهیــت کســب و کار 

کارچیــن را تغییــر دهــد

آموزش
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طــال بــا حجــم کــم و ارزش بــاال می توانــد یــک پشــتوانه و ســرمایه باشــد کــه 
در مواقــع ضــروری مورداســتفاده قــرار بگیــرد. یکــی دیگــر از خــواص جالــب 
طــال ایــن اســت کــه بــا ســرعت مناســبی قابلیــت تبدیل شــدن به پــول نقــد را 
دارد. مجمــوع ایــن مزایــا باعــث شــده اســت ایــن روزهــا توجــه همه بــه طال 
جلــب شــود؛ بنابرایــن اگــر کســی طــال دارد بایــد در حفــظ آن کوشــا باشــد. 
بــرای نگهــداری پــول و حفــظ آن در مقابــل آســیب های مختلــف مثــل تــورم، 
ــی  ــوان خیل ــول بت ــه پ ــاز ب ــان نی ــا در زم ــت ت ــن راه اس ــال بهتری ــداری ط نگه

ســریع طــال را بــه وجــه نقــد تبدیــل کــرد.

گـــزارش رونـد اقـتـصـادی 
توکــن پیمـان

پیمان  در هفته هایی که گذشت

بــا توجه بــه نمــودار قیمــت پیمــان، از ابتــدای مهرمــاه تــا تاریــخ 99/07/12 
قیمــت پیمــان رونــد صعــودی داشــته و بــه مبلــغ 21521 ریــال رســیده و در 
تاریــخ 99/07/27 در مبلــغ 23۶۶9 ریــال بــه اوج قیمــت خــود رســیده و بعد 
از رســیدن بــه این مقــدار قیمــت رونــد نزولــی داشــته و در تاریــخ 99/07/30 
به مبلــغ 19419 ریــال رســیده و مجــددا بعدازایــن تاریــخ روندی رو به رشــد 
ــکا در قیمــت  ــات آمری ــل انتخاب ــه دلی ــر ب ــای اخی ــن هفته ه داشــته و در ای
ــخ 99/08/15  ــان در تاری ــال نوســان داشــته اســت . قیمــت پیم 21000 ری
بــه مبلــغ 20912 ریــال رســید کــه بعــد از انتخــاب بایــدن به عنــوان رئیــس 
جمهــوری آمریــکا دالر و اونس جهانــی کاهش یافتــه درنتیجــه قیمت توکن 
ــال  ــغ 18105 ری ــه مبل ــخ 99/09/18 ب ــت و در تاری ــز کاهش یاف ــان نی پیم
رســیده اســت. بــا توجــه بــه کاهــش نــرخ دالر و اونــس جهانی طــا قیمت 
پیمــان نیــز رونــدی نزولــی داشــته و افــت 7 درصــدی را تجربه نموده اســت. 
ــه  ــرد ک ــوان مشــاهده ک ــان می ت ــن پیم ــداد توک ــودار تع ــه نم ــه ب ــا توج ب
تقاضــا بــرای توکــن پیمــان روزبــه روز در حــال افزایــش اســت. و بیشــترین 

میزان خریــد توکــن پیمــان در تاریــخ 99/08/15 به تعــداد 121439 اســت. 
یعنــی درســت چنــد روز قبــل از مشــخص شــدن رئیس جمهــور آمریــکا . 

گزارش جهانی اونس طال و دالر

ــی  ــت جهان ــرد قیم ــه ک ــودار  ماحظ ــوان در نم ــه می ت ــور ک همان ط
ــت 1930  ــا مقاوم ــه ب ــخ 99/07/01 در دو ناحی ــد از تاری ــا بع ــس ط اون
ــده  ــت آن نش ــه شکس ــق ب ــه موف ــدازآن ک ــته و بع ــورد داش دالر  برخ
ــن  ــی در ای ــته ول ــزش داش ــدوده 18۶0 دالر ری ــا مح ــت ت ــددا قیم مج
ــق  ــار موف ــن ب ــش 5.5 درصــدی  ای ــن افزای ــده و ضم ســطح حمایت ش
بــه شکســت 1930 دالری شــده و تــا 19۶0 دالر هــم افزایــش پیداکرده 
و در تاریــخ 99/08/18 قیمــت اونــس طــا در محــدوده 1950 دالر 

واقع شــده اســت.  
در مــورد دالر هــم می تــوان گفــت کــه بعــد از تاریــخ 99/07/01 قیمــت 
ــدازآن  ــده و بع ــه ش ــال مواج ــغ 2۶8.745 ری ــت در مبل ــا حمای ــار ب دو ب
حمایت شکســته شــده و ریزشــی تــا مبلــغ 232.0۶3 ریال داشــته اســت.

زهرا پیرهادی
کارشناس توسعه 
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ــمرده  ــن ش ــب و ام ــرمایه گذاری مناس ــرای س ــاس از آن رو ب الم
ــداری در حــال  ــا شــیب نســبتا ثابــت و پای می شــود کــه ارزش آن ب
ــاس،  ــش ارزش الم ــی افزای ــل طبیع ــی از دالی ــش اســت. یک افزای
ــل  ــه دلی ــاس ب ــن الم ــت. همچنی ــد آن اس ــداوم در تولی ــش م کاه
ــوالت  ــر تح ــت تاثی ــود، تح ــی خ ــی فیزیک ــودن ارزش ذات دارا ب
ــظ  ــان حف ــول زم ــوده و ارزش آن در ط ــادی و .. نب ــی، اقتص سیاس
می شــود. بــرای ورود اشــخاص دارای ســرمایه های خــرد بــه بــازار 
ــمند  ــع ارزش ــه مناف ــتیابی ب ــرای دس ــا ب ــت از آن ه ــاس و حمای الم
ــا از دیگــر ســو،  ــی و ســرمایه آن ه ــت از دارای آن از یک ســو و صیان
ــم آورده  ــازنده ای را فراه ــکار س ــر کل توزیع شــده راه ــاوری دفت فن
ــف  ــای مختل ــوان دارایی ه ــاوری می ت ــن فن ــک ای ــا کم ــت. ب اس
ــی،  ــتوانه آن دارای ــه پش ــه ب ــی ک ــن معن ــرد، بدی ــازی ک را توکن س
ــه  ــا، ب ــن توکن ه ــک از ای ــر ی ــه ه ــرد ک ــن صــادر ک ــدادی توک تع
بخشــی از آن دارایــی پشــتوانه داللــت دارد. بــه خصــوص در مــورد 
المــاس کــه امــکان خردپذیــری فیزیکــی آن وجــود نــدارد و از ایــن 
ــتفاده از  ــا اس ــی از آن را ب ــیار کوچک ــش بس ــوان بخ ــق می ت طری

ــرد. ــداری ک ــن خری توک

گزارش روند قیمیت توکن 
الاس دایادایموند

دایادایاموند در هفته های اخیر

ــا  ــر ت ــدای مه ــرد، از ابت ــوان مشــاهده ک ــودار می ت ــه در نم ــور ک همان ط
ــت و  ــته اس ــودی داش ــدی صع ــد رون ــاس دایامون ــن الم 99/07/27 توک
همچنیــن در تاریــخ 27 مهــر دارای بیشــترین قیمت بــه مبلــغ 32۶4080 
ــاس  ــن الم ــت توک ــم قیم ــه می دانی ــور ک ــت. همان ط ــوده اس ــال ب ری
ــور قیمــت دالر طــا و قیمــت اعامــی  ــه دو فاکت ــد وابســته ب دایادایامون
راپاپــورت اســت. قیمــت اعامــی راپاپــورت تغییــری نکــرده اســت ولــی 
ــل  ــه دلی ــی 99/07/28 ب ــخ  یعن ــن تاری ــد از ای ــکل، بع ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــرده اســت.   ــدا ک ــد هــم کاهــش پی کاهــش قیمــت دالر، قیمــت دایامون
ایــن کاهــش قیمــت دالر بــه دلیــل تاثیــرات انتخابــات آمریــکا بــوده کــه 
ســبب شــده ســرمایه گذاران کمتــر بــه ایــن ارز عاقــه نشــان دهنــد. تــا 
ــه و نوســانات  ــرار گرفت ــکا ق ــات آمری ــر انتخاب ــازار تحــت تاثی ــه ب دو هفت
ــا انتخــاب شــدن بایــدن بــه عنــوان رئیــس  زیــادی داشــته اســت؛ امــا ب
ــخ 99/08/18  ــازار، دالر در تاری ــدن ب ــی ش ــکا و هیجان ــوری آمری جمه
کاهــش پیــدا کــرده در نتیجــه تحــت تاثیــر قیمــت دالر، قیمــت المــاس 
ــه نوســانات دالر از  ــا توجــه ب ــد نیــز کاهــش پیــدا کــرده اســت. ب دایامون
ــازده 2  ــد دارای ب ــاس دایامون ــن الم ــخ 99/08/18 توک ــا تاری ــر ت اول مه

ــوده اســت. درصــدی ب
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Mantra DAO(، یــک پلتفــرم تامیــن مالــی  مانتــرا داو )
غیرمتمرکــز )DeFi( کــه توســط جامعــه باک چینــی مدیریــت 
می شــود و تمرکــز آن بــر روی حوزه هــای ســهام داری، وام دهــی 
ــا  ــود را ب ــری خ ــه عضوگی ــاز اولی ــرد ف ــام ک ــت، اع ــت اس و حاکمی
ــانده  ــان رس ــه پای ــون دالر ب ــغ 5/9 میلی ــع آوری مبل ــت و جم موفقی

اســت.
ــتر  ــه بیش ــر چ ــازی ه ــروژه غیرمتمرکزس ــن پ ــدازی ای ــدف از راه ان ه

ــت. ــده اس ــوان ش ــی عن ــی جمع ــن مال تامی
ــرل بیــش از حــد  ــرار اســت از کنت ــروژه ق ــن پ ــن اســاس در ای ــر همی ب
ــه  ــاد و درنتیج ــرمایه گذاری زی ــل س ــه دلی ــزرگ )ب ــرمایه گذاران ب س

ــود. ــری ش ــد( جلوگی ــش از ح ــهام داری بی س
ــرمایه گذاران از  ــن، س ــای باک چی ــار در دنی ــرای اولین ب ــن ب همچنی
ــد  ــوردار خواهن ــود برخ ــرمایه گذاری خ ــه س ــبت ب ــی نس ــوق قانون حق

ــود. ب

اعتبار امضای الکترونیک
بــه گفتــه بنیان گــذاران: »امضاهــای الکترونیکــی در بســیاری از 
ــن موضــوع راه کاری مناســب و  ــر هســتند و ای ــی معتب حوزه هــای قضای
شــفاف بــرای محافظــت از ســرمایه گذاران خــرد بــه وجــود آورده اســت. 
ــه در آن  ــرد ک ــم ک ــی را منتشــر خواهی ــا قراردادهای ــن اســاس، م ــر ای ب
کاربــران آدرس کیف پــول رمــزارزی خــود و مقــدار مشــارکت در پــروژه 

ــرد.« ــد ک ــد خواهن را قی
در ایــن پلتفــرم، مبالــغ تامین شــده تحــت تولــی و نظــارت یــک شــرکت 
ــی  ــئول حسابرس ــرکت مس ــن ش ــن ای ــود. همچنی ــد ب ــوزدار خواه مج
شــرکت متقاضــی تامیــن مالــی اســت تــا بــه ســرمایه گذاران اطمینــان 
ــد.  ــد ش ــرج خواه ــت خ ــی درس ــا در جای ــرمایه آن ه ــه س ــود ک داده ش
بدیــن ترتیــب فشــار بیشــتری بــر روی شــرکت هایی کــه مبالــغ 
ــه وجــود  ــه تعهدهــا ب ــه دســت آن هــا می رســد، در وفــای ب درنهایــت ب

ــرم اســت. ــن پلتف ــی ای ــت اصل ــه دیگــر مزی ــد ک ــد آم خواه

 دنیــای باک چیــن برپایــه مفاهیــم ســنتی بنــا شــده اســت. بنابرایــن، تعجبی 
نــدارد کــه ســازوکارهای جدیــد باک چینــی را بــرای تامیــن مالی جمعــی نیز 
 )IPO( ببینیــم. ســازوکارهایی که بــرای نوســازی عرضه هــای اولیــه عمومــی

ــد. ــه میــدان می گذارن ــا ب پ
تامیــن مالــی جعــی بــر بســتر باک چیــن ICO، IPO و STO را بــه خــود دیــده 
 IPO )Initial Parachain Offering ( ــام اســت. حال نوبت به روشــی جدیــد بــه ن
کــه همنــام نــوع ســنتی خــود اســت، رســیده تــا تحولــی دیگــر در ایــن حــوزه 
ایجــاد کند. ایــن روش بــر روی محصولــی جدید بــا نــام پلــکادات )Polkadot( و 

بــر پایــهWeb3.0  امکان پذیــر شــده اســت.
به گفته پیتــر ماوریــک، یکــی از مدیریان ارشــد ایــن پــروژه، پلــکادات پروتکِل 
پروتکل هاســت کــه از یــک الیــه صفــر باک چینــی بــرای برقــراری ارتبــاط 
ــد.  ــتفاده می کن ــک اس ــه ی ــِی )Parachain( الی ــای فرع ــان باک چین ه می
ــد  ــی مانن ــی کــه از پلتفرم های بســیاری از بنیان گــذاران پروژه هــای باک چین
اتریــوم اســتفاده کرده انــد، پلــکادات را تجربــه ای بســیار کارآمدتــر، قدرت مندتر 

ــد. ــا می دانن ــر از آن ه و بهینه ت

IPO با ICO تفاوت
برخــاف ICO، در IPO تیم هایــی کــه قصد تامیــن مالی دارنــد، باید در یــک فرایند 
آزاد حراجــی جایــگاه خــود را در پلــکادات بــه دســت بیاورنــد. جایگاهــی کــه فقــط 
100تــا از آن موجــود اســت و پس از طــی این مرحلــه تنها اجــازه خرج کــردن مبالغ 
جمع آوری شــده در قالــب دات )DOT(، رمزارز پایــه پلــکادات، در قراردادهایی از پیش 
نوشــته شــده را دارنــد. درواقــع مبالــغ بــه بنیان گــذاران پروژه هــای منتخــب قرض 
داده می شــود؛ درحالی کــه در مــدل مبتنــی بــر ICO، مبالــغ رمــزارزی بــه حســابی 
واریز می شــد که هیــچ نظارتــی بــر روی آن وجود نداشــت و تنهــا در اختیــار مالکان 
اصلی پــروژه بود. بــه این ترتیب باک چین پلکادات از شــفافیت بیشــتری نســبت 

بــه نمونه های مشــابه ماننــد اتریــوم برخــوردار خواهــد بود.
بــه همیــن دلیــل، بــا وجــود اینکــه پلــکادات مراحــل اولیــه شــکل گیری را طــی 
می کنــد، بســیاری از شــرکت ها آمادگــی خــود را بــرای پیوســتن بــه ایــن پلتفــرم 

ــد. ــام کرده ان اع

شفافیت بیشتر؛ 
چهارمین روش تامین 

مالی جمعی بالک چینی 
در راه است

هرچه غیرمتمرکزتر بهتر 

ر در دنیــای بالک چیــن،  ولین بــا  بــرای ا
ــه  ــبت ب ــی نس ــوق قانون ــرمایه گذاران از حق س
ســرمایه گذاری خــود برخــوردار خواهنــد بــود. 

توکــن پیمــان به عنــوان اولیــن و پرفروش تریــن توکــن ایرانــی بــه صورت 
رســمی در فهرســت پلتفــرم مبادلــه نوبیتکــس قــرار گرفته اســت و شــما از 
این پــس می توانیــد عــاوه بــر پلتفــرم اکســیر، پیمــان را بــا تتــر، در پلتفرم 

ــه کنید. نوبیتکــس نیــز مبادل

پیمان، توکن پایه شبکه ققنوس
ــه  ــوس ب ــاد ققن ــد بنی ــورد تایی ــای م ــتوانه دارایی ه ــا پش ــان ب ــن پیم توک
ارزش یــک ســوت طــای 24 عیــار اســت. از پیمــان بــه منظــور پرداخــت 
کارمزدهــای شــبکه ققنــوس اســتفاده می شــود و درواقــع، پیمــان، توکــن 
ــان  ــن توکــن توســط میزبان ــوس اســت. نقدشــوندگی ای ــه شــبکه ققن پای

ــت. ــده اس ــن ش ــوس تضمی ــبکه ققن ــام ش خوش ن
خریــد و بازخریــد توکن پیمــان در کیــف توکــن ققنوس قابــل انجام اســت. 
ایــن اپلیکیشــن بــرای تمامــی سیســتم عامل هــا ازجملــه، اندرویــد، iOS و 
ــد  ــتفاده از آن می توانی ــا اس ــما ب ــده اســت. ش ــی ش ــد و طراح ــدوز تولی وین
توکن هــای 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.
ــیر و  ــه اکس ــای مبادل ــر در پلتفرم ه ــان/ تت ــازار پیم ــدن ب ــه ش ــا اضاف ب
نوبیتکــس شــما می توانیــد، عــاوه بــر خریــد و بازخریــد توکــن پیمــان در 
ــه کنیــد. در  ــه مبادل کیــف توکــن ققنــوس، در ایــن پلتفرم هــا نیــز اقــدام ب
ایــن پلتفرم هــا شــما می توانیــد پیمــان را بــه بهتریــن قیمــت خریدوفروش 

ــد. کنی
ــه در آن  ــت ک ــی اس ــًا بوم ــن و کام ــه ام ــتر مبادل ــک بس ــس ی نوبیتک
ــن و  ــروش بیت کوی ــه خریدوف ــا ب ــی از تحریم ه ــدون نگران ــد ب می توانی

ــد. ــال بپردازی ــا ری ــه آن ب ــا و مبادل ــایر رمزارزه س
ــرم  ــن پلتف ــت در ای ــا عضوی ــت و ب ــال اس ــاعته فع ــس 24 س ــازار نوبیتک ب
می توانیــد از بــازار پیمــان/ تتــر )PMN/USDT( اســتفاده کنیــد. نوبیتکــس 
بــا تاییدیــه معاونــت فنــاوری ریاســت جمهــوری، اولیــن بســتر دانش بنیان 

ــه رمزارزهــا در ایــران اســت. مبادل

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 فناوری هــای 
اطاعاتــی و مالــی توزیع شــده یکتا ققنــوس پــارس صــادر و عرضه می شــد. هر 
توکــن به مبلغ اســمی صــد هــزار ریــال به فــروش رســید و هزینــه دریافت شــده 
از دارنــده آن به صــورت مســتقیم صــرف مــوارد موردنظــر موسســه مهرآفریــن  
ــت  ــن حرک ــت از ای ــور حمای ــه به منظ ــت ک ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــد ش خواه
خداپســندانه، میزبــان، ایــن توکــن را به صــورت نیم بهــا بــه کاربــران ارائــه کــرد.
ــغ  ــاه مبل ــان رســیده اســت و در آبان م ــه پای ــن توکــن ب ــان عرضــه ای حــال زم
جمع آوری شــده به عــاوه مبلغــی کــه میزبــان متعهــد شــده بــود )برابــر بــا مبلغ 
ــه موسســه مهرآفریــن تحویــل داده شــد. در مــدت  ــران(، ب دریافت شــده از کارب
پنج ماهــه عرضــه، 2۶79 توکن مهــر توســط کاربران شــبکه ققنــوس خریداری 

شــد کــه نشــان از اهمیــت  موضــوع خیریــه  در نــزد آن هــا   دارد.
با توجــه بــه اســتقبالی کــه از ایــن توکــن شــد، موسســه مهرآفریــن در آینــده ای 
نزدیــک بــا برنامه هــای بهتــر و گســترده تر 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 21015، فعالیت رســمی 
خــود را بــا دریافت مجوز رســمی از ســازمان بهزیســتی کل کشــور از ســال 138۶ 
ــا هــدف کاهــش انــواع آســیب های واردشــده بــر قشــر آســیب پذیر جامعــه  و ب
)زنــان و کــودکان( آغــاز نمــود. این موسســه بــا تحــت پوشــش قــرار دادن بیش 
از 22000 تــن از کــودکان بازمانــده از تحصیــل، مــادران و کودکان بدسرپرســت و 
بی خانمــان و مبتابــه 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 همــواره ســعی کرده اســت بــا رویکــردی نویــن به مســئله نیکــوکاری 
ــت خــود از خانوارهــای آســیب دیده از  ــن موسســه در راســتای حمای ــردازد. ای بپ
ویــروس کرونــا، بخشــی از تمرکــز خــود را بر راهــکاری نویــن جهت جمــع آوری 

کمک هــای خیریــن و مــردم عزیــز ایــران قــرار داده اســت.

ورود پیمان به پلتفرم 
مبادله نوبیتکس

پایـان کمپین خیـریه 
بالک چینی مهر آفرین

بــا اضافه شــدن بــازار پیمــان/ تتــر در پلتفرم های 
ــن  ــوان در ای ــس می ت ــیر و نوبیتک ــه اکس مبادل

ــد ــه کنی ــه مبادل ــدام ب ــز اق ــا نی پلتفرم ه

بــا پایــان یافتــن  ایــن کمپیــن در آبان مــاه مبلــغ 
ــان  ــه میزب ــی ک ــالوه مبلغ ــده به ع جمع آوری ش
متعهد شــده بــود بــه موسســه مهرآفریــن تحویل 

ــد. داده ش

اخـبار
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چــه چالــش هــای رایجــی در حوزه 
ــون  ــم اکن ــی ه ــی جمع ــن مال تامی

ــود دارد؟ وج
ــذاری  ــدی هســت. چارچوب گ حــوزه، حــوزه جدی
ــام  ــه انج ــت ک ــت نیس ــی وق ــور خیل آن در کش
ــرای  ــتور العمل هایش ب ــا و دس ــده. آیین نامه ه ش
ــو  ــه جل ــدارد و کار ک ــف وجــود ن حوزه هــای مختل
ــد  ــر می خــورد بای ــی ب ــه مســئله اجرای مــی رود و ب
ــازمان  ــی س ــر آن یعن ــازمان تنظیم گ ــر س منتظ

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 ســاخت هایی که نیــاز هســت را آمــاده کنند 
و خوب ایــن زمــان زیــادی  می بــرد تــا دوبــاره یک 
خــورده جلوتــر برویــم و دوبــاره بــا مشــکل اجرایی 

دیگــری مواجــه شــود.
ــه  ــم اینک ــه علی رغ ــده ک ــث ش ــه باع ــن قضی ای
زمــان زیــادی از انتشــار دســتورالعمل تامیــن مالی 

ــم هســت  ــذرد و حــدود 2 ســال ونی ــی می گ جمع
ــورای  ــادار و ش ــورس اوراق به ــازمان ب ــه در س ک
عالــی بــورس اوراق بهــادار تصویــب شــده، هنــوز 
نتوانســته بــه مرحلــه اجرایــی برســد و پلتفرم های 
ــاه امســال  ــه در اردیبهشــت م ــم اینک ــا علی رغ م
مجــوز قطعــی را دریافــت کــرده اند بــه دلیل همین 
مســائل اجرایــی، تــا بــه امــروز کــه در خدمت شــما 
هســتیم، هنوز پــروژه فراخوان هــای تامیــن مالی را 

در هیــچ یــک از پلتفــرم هــا شــاهد نیســتیم.

جعفــر محمــدی، بنیان گــذار پلتفــرم تامیــن مالــی »دونگــی«، از وضعیــت پلتفرم های 
ایــن حــوزه و چالش هــای آن هــا می گویــد

 در رشایط فعی بالک چنی هم کمیک 
به تامنی مایل جمعی نخواهد کرد

ــتقبال  ــا اس ــف ب ــورهای مختل ــت در کش ــی اس ــی موضوع ــی جمع ــن مال  تامی
ــه  ــدار در مرحل ــوزه پرطرف ــن ح ــران ای ــا در ای ــت؛ ام ــده اس ــه رو ش ــی روب فراوان
نــوزادی اســت و هنــوز موانعــی زیــادی را پیــش روی خــود می بینــد. بــرای درک 
ــا جعفــر محمــدی، بنیان گــذار پلتفــرم  ــه ب جزئیــات بیشــتر در مــورد ایــن مقول
ــی در  ــای این چنین ــت پلتفرم ه ــا وضعی ــم ت ــب دادی ــه ای ترتی ــی، مصاحب دونگ
ــان  ــان ایش ــوزه را از زب ــن ح ــن در ای ــاوری بالک چی ــیل های فن ــران و پتانس ای

ــنویم. بش
 حجت عباسی
عضو تحریریه

خوشــبختانه ایــن فعالیت هــای اجرایــی و 
ــرش  ــای آخ ــه گام ه ــا آن ب ــط ب ــات مرتب اقدام
نزدیــک می شــود و مــا انشــااهلل در پاییــز امســال 
ــرم  ــادی را در پلتف ــی زی ــن مال ــای تامی پروژه ه

ــت. ــم داش ــی خواهی دونگ

ــم  ــات مه ــی از موضوع ــوب، یک خ
ــه  ــا ب ــا ت ــه قاعدت ــت ک ــن هس ای
ــمت  ــدی از س ــت جدی ــروز فعالی ام
ــرای  ــی ب ــن مال ــای تامی پلتفرم ه
تامیــن مالــی اســتارت آپ هــا و 
کســب و کارهــای نوپــا، انجــام 
نشــده اســت. در ایــن حــوزه دونگی 
تــا بــه امــروز اقــدام خاصــی کــرده 
ــی  ــای آت ــالً در ماه ه ــا  مث ــت ی اس
خیلــی جدی تــر اقدامــات خاصــی را 

ــد داد؟ ــام خواه انج
هیــچ پــروژه ای؛ تعــداد پروژه هــای انجــام شــده 
ــن  ــل ای ــه دلی ــت؛ ب ــر اس ــده صف و راه اندازی ش
ــای الزم  ــتور العمل ه ــاخت ها و دس ــه زیرس ک
نهایــی نشــد ه  اســت. االن دو هفتــه اســت کــه 
آخریــن اقدامــات هــم انجــام شــده و پلتفرم هــا  
ــچ  ــه ســمت الن ــروژه و ب ــرای پ ــه ســمت اج ب
کــردن پروژه هــای مدنظــردر حرکــت هســتند. 
هــر کــدام از پلتفرم هــا در یــک پــروژه بررســی 
ــا  ــد. آن ه ــی دارن ــن مال ــی تامی ــدند و آمادگ ش
ــن  ــه ای ــد و االن ک ــات بودن ــن اقدام ــر ای منتظ
اقدامــات تقریبــا بــه آخــر خــط رســیده و همــه 
ــه  ــد در دو س ــا بای ــده اســت، م ــی ش ــز نهای چی
ــا  ــی از پروژه ه ــداد خوب ــر تع ــی منتظ ــاه آت م

ــیم. باش

ــر از  ــه غی ــا ب ــا قاعدت ــت، ام درس
ــم  ــر می کن ــذار، فک ــث قانون گ بح
در پروژه هــای تامیــن مالــی 
جمعــی، فرهنــگ هــم قاعدتــا 
موضــوع مهمــی اســت کــه در 
ایــران متاســفانه هنــوز راه نیفتــاده 
ــی  ــت؛ عادت ــده اس ــی نش و اجرای
ــن  ــوزه تامی ــد در ح ــردم بای ــه م ک
مالــی داشــته باشــند یا حتــی بحث 
ســرمایه گذار ی های خطــر پذیــری 
ــا  ــی ب ــن مال ــد تامی ــرار باش ــه ق ک
ســود انجــام بدهنــد را داشــته 
باشــند، وجــود نــدارد. در ایــن بــاره 
ــت  ــرار اس ــت و ق ــما چیس ــر ش نظ
چــه اقداماتــی از ســمت دونگــی به 
عنــوان اینکــه یــک فرهنگ ســازی 
ــرای  ــیر را ب ــرد و مس ــورت بگی ص
ــی  ــن مال ــای تامی ــایر پلتفرم ه س
ــت؟ ــده اس ــام ش ــد، انج ــاد کن ایج

ــه  ــت ک ــن هس ــود دارد ای ــه وج ــاله ای ک مس
ــرمایه  ــث س ــی بح ــی جمع ــن مال ــا در تامی م
ــن  ــم. ای ــادی را داری ــردم ع ــط م ــذاری توس گ
ــی و  ــذاری بانک ــرمایه گ ــا س ــرمایه گذاری ب س
ــرق  ــم ف ــذاری بورســی ه ــرمایه گ ــا س ــی ب حت
ــی،  ــذاری بانک ــرمایه گ ــون در س ــد؛ چ می کن
ســودی کــه بانــک می دهــد ســود ثابتــی اســت. 
البتــه ســود ســرمایه گذاری بورســی هــم قطعــی 
نیســت ولــی دو نکتــه مهــم وجــود دارد: شــرکت 
هایــی کــه در بــورس هســتند شــرکت های بالــغ 
و کســب وکارهای بــزرگ هســتند و از لحــاظ 
پایــداری و ســوددهی وضعیــت پایدارتــری دارند 
و همچنیــن شــما در هر لحظــه که امکان داشــته 
باشــید، مــی توانیــد ســهم ها را بفروشــید و تبدیل 
به پول نقــد کنیــد. امــا تامیــن مالی جمعــی مثل 
ــت،  ــم نیس ــورس ه ــل ب ــچ، مث ــه هی ــک ک بان
ــا  ــزرگ ی ــب و کارهای ب ــد در کس ــما می توانی ش
ــا  ــا اســتارت آپ ه کســب وکارهــای کوچــک ی
ــم  ــان ه ــد و ریسک هایش ــرمایه گذاری کنی س
خیلی باالســت و ممکن هســت که کل ســرمایه 
بســوزد و نــه اینکــه یــک مقــدار ضــرر کنیــم و از 
ــاه  ــش م ــما در ش ــن، ش ــق قوانی ــرف، طب آن ط
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 
ــته  ــود داش ــروش وج ــکان خریدوف ــود  و ام بش
باشــد؛ بــا وجــود ایــن، می توانــد ســوددهی 
باالتــری را داشــته باشــید؛ هــم High Risk و 
ــه  ــود ک ــوع ب ــن موص ــم High Reward. همی ه
باعــث می شــد مــردم ســالیان ســال، بــه غیــر از 
ــرمایه گذارهای  ــاص و س ــراد خ ــری از اف یک س
حرفــه ای ســمت بــورس نمی رفتنــد. امســال بــا 
توجــه بــه وضعیــت مثبتــی کــه شــاخص بورس 
ــد  ــادی آمدن ــراد زی ــت، اف ــال داش ــل س در اوای
ــازار را  ــن ب ــه ای ــدون اینک ــوزش و ب ــدون آم و ب
ــل  ــادی متحم ــای زی ــند ضرره ــی بشناس خیل
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 
ــتر  ــی بیش ــد خیل ــا بای ــته اند، اینج ــی داش خوب
ــت  ــن اس ــه ممک ــد ک ــع باش ــان جم حواسش
ــن موضــوع  ــد. ای ــر باش ــی ریســک ها باالت خیل
ــن  ــی از ریســک ها در ای ــد کــه هــم خیل می طلب
قضیه گوشــزد شــود و هــم کاربرانــی کــه در این 
ــدرت  ــد، ق ــرمایه گذاری دارن ــکان س ــا ام فضاه
ــگ  ــند. فرهن ــته باش ــک را داش ــرش ریس پذی
ــا  ــی هســت و کار پلتفرم ه ــن معن ــه ای ــازی ب س
بــه همیــن واســطه ســخت تــر می شــود؛ 
چــون ایــن کار بســیار ســنگینی اســت؛ پلتفــرم 

ــه روال  ــای اینک ــه ج ــدای کار ب ــد در ابت ــا بای ه
عــادی خودشــان را طــی کننــد و بجــای اینکــه 
گزینــه هــای High Risk  و High Reward  را 
ــروژه هــای  ــد ســراغ پ ــد برون داشــته باشــند بای
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 
ــن  ــود، ای ــی ش ــر م ــن ت ــم پایی ــد ه ــود درآم ش
ممکــن اســت جذابیــت را  بــرای کســب و کارها 
و بــرای ســرمایه گذارهــا کــم کنــد و از آن طــرف 
ــن و ســود  ــه ریســک پایی ــی ک ــروژه های هــم پ
باالیــی داشــته باشــند خیلــی کــم هســت. ایــن 
چالشــی هســت کــه پلتفــرم هــا در پیــش دارند؛ 
ــک  ــا ریس ــای ب ــراغ پروژه ه ــد س ــد برون ــا بای ی
ــگ  ــه فرهن ــت ک ــه اش آن اس ــه الزم ــر ک باالت
ســازی کنند کــه پــاداش بیشــتری هم برایشــان 
تخمیــن زده مــی شــود یــا اینکــه پروژه هــای 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 
ــا توجــه  ــش هســت. هــر پلتفرمــی ب ــورد چال م
ــن  ــر ای ــه اســتدالل های خــودش  به نحــوی ب ب

ــد. ــه می کن ــش غلب چال

ــرای مدیریت  ــا، ب در بحــث چالش ه
ــی  ــن م ــاوری بالک چی ــک، فن ریس
ــد و  ــام ده ــی انج ــک های ــد کم توان
مــا مــی خواهیــم ببینیــم کــه چــون 
ــد در  ــف کردی ــم لط ــالً ه ــما قب ش
ــدا کردیــد،  مجموعــه مــا حضــور پی
ــه  ــد ک ــن بگویی ــه بالک چی ــع ب راج
اساســاً چــه کمکــی بــه تامیــن مالی 
و زنجیره تامیــن مالــی در کشــور 
ــا توجه  ــد و ب خودمــان مــی تواند بکن
ــه  ــواهد و اینک ــود ش ــث نب ــه مبح ب
ــای  ــود از قرارداده ــی ش ــاً م قاعدت
ــر  ــا بهت ــرد ت ــتفاده ک ــمند اس هوش
ــی را انجام  ــن مال بشــود بحــث تامی
ــه  ــن چ ــان بالک چی ــه نظرت داد، ب
کاری مــی توانــد بــرای موضــوع 
تامیــن مالــی کنــد و درد تامیــن مالی 

ــد!؟ ــان نمای ــران را درم در ای
خیلــی خاصــه و خیلــی شــفاف در یــک کلمــه 
ــه  ــم ک ــر نخواهی ــی، اگ ــم، هیچ ــواب می ده ج
خودمــان را گــول بزنیــم. چــرا!؟ مــا بایــد در نظــر 
بگیریــم کــه باک چیــن یــک ابــزار اســت کــه 
ــا  ــری از فراینده ــد و یک س ــی آی ــزار م ــن اب ای
ــی  ــر م ــر و کارا ت ــان ت ــل اطمین ــر، قاب را ســاده ت
کنــد. ویژگی هایــی که ایــن ابــزار دارد چیســت!؟ 
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انــکار ناپذیــری اســت؛ اطمینــان اســت؛ پایداری 
است.؛ســاده ســازی مبادالت اســت. مانند همان 
صرافی هایــی کــه دارنــد شــبکه هــای مختلــف 
ــد  ــاده می کنن ــمند پی ــرارداد هوش ــتر ق را در بس
ــن  ــای باک چی ــم مزای ــد ببینی اســت. حــاال بای
چه طــور بــا قوانیــن مقــررات بــازار ایــران تطبیق 

ــد: ــدا می کن پی
1. طبــق قوانیــن و مقــررات، هرکســی هــر 
تراکنشــی انجــام می دهــد و هــر خریــد و 
فروشــی ســهمی کــه می خواهــد انجــام دهــد، 
بایــد در هســته معاماتــی فرابــورس ثبــت کند. 
ــداری و  ــرد پای ــن کارک ــا ای ــا عم ــس اینج پ
انکارناپذیــری و تجدیدناپذیــری بــه درد مــا نمی 
خورد. چــون در عــوض آن مــا در ســازمان بورس 
ــورس،  ــه آن فراب ــر مجموع ــا زی ــادار ی اوراق به

یک بــار ایــن کار را انجــام می دهیــم.
ــد؟ آنجاکه  ــه کار می آی 2. در چه جــای دیگــری ب

ــام  ــهام را انج ــن س ــات بی ــم معام ــن بخواه م
ــی دارد؛ امــا  دهــم کــه خیلــی کارکردهــای خوب
در عمــل چــه اتفاقــی می  افتــد؟ بازارهــای ثانویه 
به صــورت خیلــی خــرد در خــود فرابــورس انجام 
ــن  ــزار باک چی ــر از اب ــم اگ ــا ه ــود. عم می ش
ــر  ــی اگ ــد. حت ــا نمی آی ــه کار م ــد ب اســتفاده کنن
ــن  ــر باک چی ــی ب ــای مبتن ــورس از ابزاره فراب
اســتفاده کنــد، از نمونه هایــی مثــل اســتار 
ــِن  ــد م ــی از دی ــن یعن ــه ای ــد؛ ک اســتفاده می کن
صاحــب کســب وکار کــه خــارج از محــدوده 
ــدارد. ــردی ن ــچ کارب ــری هســتم، هی تصمیم گی

ــش  ــاط قوت ــه از نق ــزاری دارم ک ــی اب ــًا وقت عم
ــری، از  ــکار ناپذی ــم. از ان ــتفاده کن ــم اس نمی توان
پایــداری و از قراردادهای هوشــمند، چه کارکردی 
ــن  ــه م ــزی ب ــه چی ــت و چ ــد داش ــم خواه برای

ــاً هیچــی. ــد!؟ تقریب ــه مــی کن اضاف

شــما االن معتقــد هســتید کــه 
بالکچیــن اصــوالً هیــچ کمکــی نمی 
ــد!؟ ــن کن ــن زنجیره تامی ــه ای ــد ب توان

ــی  ــه االن پلتفرم ــی ک ــن نوع ــرای م ــد ب می توان
راه انــدازی نکــرده ام، مناســب باشــد. درســت 
ــم  ــات نمی توان ــری از امکان ــه از یک س ــت ک اس
ــی  ــزار اصل ــوان اب ــه عن ــی ب ــم ول اســتفاده نمی کن
ــا  ــرد داشــته باشــد؛ ام ــد کارک پیاده ســازی می توان
اگر کســی پلتفرم دیگــری داشــته باشــد و مبتنی بر 
باک چین نباشــد، خیلــی برایــش ارزش افــزوده ای 
نــدارد کــه بخواهــد مبتنــی بــر باک چیــن باشــد؛ 
اما بــاز هــم تاکیــد می کنــم، اگر کســی بخواهــد از 
صفــر شــروع کنــد بــه عنــوان یکــی از گزینه های 

ــی اســت. ــه خوب ــازی گزین پیاده س

بســیار عالــی، بــه نظرتــان پلتفرمی 
ــه وارد  ــرای اینک ــوس ب ــل ققن مث

بحــث تامیــن مالــی جمعــی بشــود 
ــکلی  ــک ش ــه اش را ی و موافقت نام
ــن  ــد در ای ــد و بخواه ــه باش گرفت
ــم  ــا ه ــتارت آپ ه ــه اس ــه ب زمین
ــه  ــی ک ــد، آن چالش های ــک کن کم
وجــود دارد و خلل هایــی را  کــه 
ــی  ــه موضوع ــد چ ــر کن ــد پ می توان
ــر اســاس  ــود کــه حــاال ب خواهــد ب
فنــاوری بالک چیــن و توکنایــز 
کــردن می خواهــد بــه ایــن موضــوع 

ورود کنــد؟
ــری  ــل دیگ ــع عام ــم به طب ــوس ه ــوب ققن خ
ــن  ــد پلتفــرم داشــته باشــد. ای اســت کــه می توان
ــه  ــدا ب ــودش از ابت ــد خ ــد بیای ــرم را می توان پلتف
ــا ابزارهــای موجــود  صــورت غیــر باک چینــی ب
راه انــدازی کنــد. همچنیــن می توانــد ایــن پلتفرم 

ــد و  ــازی کن ــی اش پیاده س ــزار فعل ــر روی اب را ب
مبتنــی بــر باک چیــن باشــد و یــا حــاال پس فردا 
قوانیــن تغییــر کــرد، امــکان ایجــاد بــازار ثانویه به 
ســمت خود پلتفــرم وجود داشــته باشــد یــا هرچیز 
ــد و  ــاز باش ــن موضــوع دســتش ب ــری، در ای دیگ
عمــا همیــن اتفــاق می افتــد و بــه خــودی خــود 
اگر فقــط این قضیــه را نــگاه کنیــم شــاید کارکرد 
خیلی جدی ای نداشــته باشــد؛ ولــی اگــر از پلتفرم 
مبتنــی بــر باک چین باشــد بــه عنــوان مثــال  در 
همیــن کیف پولــی کــه پیمــان را مبادلــه می کنند 
می تواننــد توکــن پروژه هــای باک چینــی را 
ــگاه  ــه صــورت مســتقل ن ــی اگــر ب ــد؛ یعن بگیرن
کنیم شــاید خیلــی کارکــردی نداشــته باشــد ولی 
ــرای  ــد ب ــوس بای از آن جاکــه در هــر صــورت ققن
ــه دارد  ــی ک ــرای توکن های ــر و ب ــای دیگ پروژه ه
بازاریابــی می کنــد، تبلیغــات می کنــد، یــک درگاه 
ــن را  ــد ای ــی توان ــروش، م ــد و ف ــرای خری دارد ب

بــرای هــر برنامــه ای اســتفاده کننــد.

ــرای  ــه ب ــت ک ــوان گف ــس می ت پ
ــی  ــن مال ــای تامی ــتارت پروژه ه اس
ــتفاده  ــا اس ــن ی ــر بالک چی ــی ب مبتن
ــی زود  ــران کم ــاوری در ای ــن فن از ای

ــت!؟بلی؟ هس
زود نیســت، قوانین به شــکلی نوشــته شــده اســت 
ــوارد را در حیطه اختیار کســب وکار  ــن م که خیلی ای
قرار نــداده اســت و هنوز خــود حاکمیــت متولی این 
قضیــه هســت. تمرکزگرایــی هنــوز در ایــن حــوزه 
وجــود دارد. هــر وقــت حاکمیــت خواســت تصدی 
ــه عنوان  گیری خــودش را در ایــن حوزه کــم کند، ب
بخشــی از ایــن تصــدی گــری ابــزار هــای مبتنــی 
بــر باکچیــن مــی تواننــد کمــک ســاز باشــند که 

جایگزیــن تصــدی گــری دولــت بشــوند.

وقتــی ابــزاری دارم کــه از نقاط 
ــتفاده  ــم اس ــش نمی توان قوت
کنــم. از انــکار ناپذیــری، از 
پایــداری و از قراردادهــای 
هوشــمند، چــه کارکــردی برایم 
خواهــد داشــت و چــه چیــزی 
بــه مــن اضافــه می کنــد!؟ 

ــی ــًا هیچ تقریب
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