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 سـرمقـاله

محمدصمدیراد
قائم مقام مدیرعامل 

شرکت ققنوس

آیــا همــه توکن هــا، پــول هســتند؟ آیــا عرضــه هــر نــوع توکنــی منجــر بــه افزایــش پایــه پولــی 
می شــود؟ آیــا عرضــه توکن هــا منجــر بــه ایجــاد تــورم در جامعــه می شــود؟ آیــا هــر چیــزی کــه 
قابلیــت تبــادل فردبه فــرد داشــته باشــد پــول اســت؟ و هــزاران ســؤال مشــابه...، ایــن مــوارد چنــد 
نمونــه از ســؤاالتی اســت طــی دو ســال گذشــته بــه ارکان مختلــف بانــک مرکــزی و نهادهــای 
اقتصــادی کشــور پاســخ داده ایــم و معمــواًل هــم رگوالتورهــای فّنــاوری تــرس و ریســک گریز ما 
انتظــار داشــته اند کــه بگوییــم، هــر توکنی پــول اســت و انتشــار توکــن حتمــاً منجــر به خلــق پول 
و تــورم می شــود؛ امــا بــاور کنیــد واقعیــت چیــز دیگــری اســت و عرضــه توکــن مبتنــی بــر توکــن 
ســازی دارایی هــا، نه تنهــا منجــر بــه ایجــاد تــورم نمی شــود، بلکــه می توانــد جذب کننــده تــورم 

و تســهیل کننده مدیریــت جریــان نقدینگــی در کشــور باشــد.
در شــرایطی از فضــای اقتصــادی در کشــور هســتیم کــه طــی ســی ســال گذشــته، ارزش ریــال 
ــظ ارزش  ــت حف ــه جه ــردم ب ــت و م ــته اس ــش داش ــر کاه ــزار براب ــش از ه ــا بی ــه ط ــبت ب نس
ــا  ــد. گمانه زنی ه ــات کرده ان ــای باثب ــایر دارایی ه ــا، ارز و س ــد ط ــه خری ــدام ب ــود اق ــی خ دارای
میــزان دالر خانگــی را بیــش از 40 میلیــارد دالر و میــزان ذخیــره طــای خانگــی را بیــش از 200 
ــد،  ــرد دارن ــال فردبه ف ــت انتق ــرده اســت. بااینکــه طــا و دالر، هــر دو قابلی ــرآورد ک ــن طــا، ب ت
قابلیــت ذخیــره ارزش باالیــی نیــز دارنــد و ثبــات بهتــری نیــز نســبت بــه ریــال داشــته اند، امــا بــه 
ــراء، بــه عنــوان پــول  دلیــل عــدم بهره گیــری فراگیــر در معامــات روزمــره و نداشــتن قــدرت اب
ــا  ــرمایه گذاری از آن ه ــت س ــات جه ــا ثب ــی ب ــک دارای ــوان ی ــاً به عن ــوند و صرف ــناخته نمی ش ش

یــاد می شــود.
ــیر  ــده و تفس ــی بیان ش ــول به خوب ــای پ ــور، ویژگی ه ــی کش ــی و بانک ــون پول ــاده 2 قان ــق م طب
موســع از ایــن ویژگی هــا و پــول پنــداری هــر دارایــی قابل انتقــال بیــن افــراد جامعــه، ایجاد مســیر 
انحرافــی در توســعه اقتصــاد دیجیتــال کشــور اســت. یکــی از مهم تریــن ایــن ویژگی هــا قــوه ابراء 
و جریــان قانونــی پــول رســمی کشــور اســت کــه هیچ یــک از دارایی هــای اشاره شــده نمی توانــد 
ــر و اســناد  ــوده و اساســاً دفات ــراء داشــته باشــد، چراکــه فاقــد حمایــت قانونــی کشــور ب قــدرت اب
مالــی، صرفــاً بــر مبنــای پــول رایــج کشــور قابــل تحریــر و حسابرســی اســت. توکن هــای مبتنی 
بــر دارایــی نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند و تــا زمانــی کــه یــک توکــن از حمایــت قانونــی 
ــد  ــه نخواه ــول را در جامع ــوان پ ــی به عن ــرش عموم ــری و پذی ــکان فراگی ــد، ام ــوردار نباش برخ
داشــت و انتظــار مــی رود کــه صرفــاً توکــن پولــی صادرشــده از ســوی بانــک مرکــزی کــه از آن با 
عنــوان CBDC یــاد می گــردد بتوانــد قــدرت ابــراء پیــدا کــرده و به عنــوان ابــزار پرداخــت در جامعه 
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. بدیهــی اســت در زیســت بــوم اقتصــاد دیجیتــال کشــور انــواع دارایــی 
دیجیتــال بــا پــول دیجیتالــی رایــج کشــور قابــل معاملــه بــوده و تنهــا ابــزار پرداخــت و تســویه در 

ایــن زیســت بــوم، پــول دیجیتالــی صادرشــده از ســوی بانــک مرکــزی خواهــد بــود.
ــر  ــا ایــن تفســیر کــه توکن هــای منتشــر شــده ب ــاوری باک چیــن، ب برخــورد قهــری و نفــی فّن
ــزار پرداخــت مــورد  ــوان اب ــد به عن ــرد داشــته و می توان ــن قابلیــت انتقــال فردبه ف بســتر باک چی
اســتفاده قرار گیــرد، مشــابه آن اســت که همــه واحدهــای تولیــد کننــده چاقــو در کشــور را تعطیل 
ــل،  ــزار قت ــوان ســاح ســرد و اب ــد شــده به عن ــای تولی ــه ممکــن اســت از چاقوه ــرا ک ــم، چ کنی
اســتفاده شــود؛ امــا چــرا چاقوســازی ها را تعطیــل نمی کننــد و بــه دنبــال تعطیــل کــردن زیســت 

بــوم دارایــی دیجیتــال کشــور )آنهــم در مرحلــه جوانــه زنــی و رویــش( هســتند؟

همه توکن ها 
ابزار پرداخت 
نیستند!



شماره   هشتم 6

بــا پیشــرفت روز افــزون فّنــاوری و توســعه هــر چــه بیشــتر 
ــال  ــرای انتق ــزاری ب ــا اب ــر تنه ــون دیگ ــت اکن ــات، اینترن ارتباط
پیــام نیســت، اینترنــت امــروزه از کنتــرل اشــیا و وســایل نیــز عبــور 
کــرده اســت و بــه مرحلــه خلــق، انتقــال و نگهــداری ارزش رســیده 
ــت  ــد اس ــی جدی ــان جهان ــت ارزش، پیام رس ــروزه اینترن ــت، ام اس
کــه جهانــی کــه می تــوان آن را ترکیبــی از انقــاب صنعتــی و 
ــع  ــر کل توزی ــاوری دفت ــک فّن ــا کم ــون ب ــت. اکن ــوژی دانس تکنول
شــده و کاربردی تریــن صــورت آن یعنــی باک چیــن می تــوان 
ــده  ــرد. نماین ــی ک ــن دیجیتال ــتر باک چی ــر بس ــی را ب ــر دارای ه
ــد،  ــن می گوین ــن را توک ــتر باک چی ــر بس ــی ب ــر دارای ــال ه دیجیت

ــش از  ــر ســال ها پی ــده اقتصــاد توکــن اســت. شــاید اگ اقتصــاد آین
ــه  ــخن گفت ــت س ــط اینترن ــداری ارزش توس ــال و نگه ــق، انتق خل
ــای  ــده و قرارداده ــع ش ــر کل توزی ــال از دفت ــرای مث ــا ب ــد، ی می ش
ــال  ــخنان را خی ــن س ــده ای ــد، گوین ــه می ش ــخن گفت ــمند س هوش
پــرداز و متوهــم می خواندنــد و چنیــن ســخنانی همچــون 
داســتان های علمی-تخیلــی ای می مانــد کــه زمانــی ژول ورن 
می نوشــت، داســتان هایی کــه در زمــان ژول ورن بیشــتر از روی 
تخیــل بودنــد؛ امــا اکنــون سرشــار از حقیقت هــای علمی انــد. 
دربــاره اقتصــاد توکــن نیــز داســتان بــه همیــن صــورت اســت؛ امــا 
اکنــون کــه فّنــاوری باک چیــن در حــال پیشــرفت و توســعه اســت 

 نخستنی نرشیه ارنست و یانگ
 با عنوان توکن سازی دارایی ها

منترش شد



ــز نیســت، بلکــه بیانگــر حقیقــت و  ــال  انگی دیگــر ایــن ســخنان خی
ــت اســت.  واقعی

ــاد  ــان اقتص ــده جه ــاد آین ــه اقتص ــت ک ــن واقعی ــه ای ــه ب ــا توج ب
مبتنــی بــر توکــن اســت مؤسســه ارنســت و یانــگ اقــدام بــه انتشــار 
ــریه از  ــتین نش ــه در نخس ــت ک ــرده اس ــریات ک ــه ای از نش مجموع
ایــن مجموعــه نشــریات کاربردهــای احتمالــی توکن ســازی از منظر 
ــده  ــن ش ــاوری روش ــابداری و فّن ــارت، حس ــی، تج ــی، مقررات حقوق
اســت. امــا بهتــر اســت کــه ابتــدا دربــاره مؤسســه ارنســت و یانــگ 
اطاعاتــی بــه دســت دهیــم تــا مخاطبــان گرامی دچــار ســردرگمی 

ــوند.  نش
ــرکت  ــار EY ش ــه اختص ــا ب ــگ )Ernst & Young( ی ــت و یان ارنس
ــه همــراه شــرکت های  ــی اســت، کــه ب ــه ای چندملیت ــات حرف خدم
ــتی  ــرز در فهرس ــر هاوس کوپ ــس وات ــی و پرای ــت، کی پی ام ج دیلوی
تحــت عنــوان چهــار حســابرس بــزرگ در ســطح بین المللــی 
ــت  ــان فعالی ــور جه ــرکت در ۱40 کش ــن ش ــوند. ای ــناخته می ش ش
ــال  ــدن اســت.  در ح ــزی آن در شــهر لن ــر مرک ــه ای دارد و دفت حرف
حاضــر مــارک واینبرگــر مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیره شــرکت 
ــه مشــتریان  EY اســت.گفتنی اســت کــه بانــک ملــی ایــران از جمل

ایــن شــرکت حسابرســی و حســابداری بــزرگ اســت . ایــن شــرکت  
ــه  ــته اند و ب ــان گذاش ــت بنی ــز ارنس ــن چارل ــگ و آلوی ــر یان را آرت
همیــن دلیــل نــام شــرکت ترکیبــی از نــام خانوادگــی بنیان گــذاران 

ــت.  ــرکت اس ش
در نخســتین نشــریه از مجموعــه نشــریات EY کــه بــا عنــوان 

ــوئیس  ــور س ــت، از کش ــده اس ــر ش ــا منتش ــازی دارایی ه توکن س
ــام  ــن ن ــاد توک ــعه اقتص ــرای توس ــرو ب ــن قلم ــوان مهمتری ــه عن ب

ــت.  ــده اس ــرده ش ب
ــتردگی و  ــی، گس ــت زندگ ــوآوری، کیفی ــریه ن ــن نش ــه ای ــه گفت ب
نیــروی کار بــا تحصیــات تخصصــی، ســوئیس را بــه قطــب جذابی 
بــرای تاش هــای نوآورانــه تبدیــل کــرده اســت. نشــریه EY متذکر 
شــده اســت کــه ســوئیس یکــی از پیشــرفته ترین کشــورهای جهــان 
در زمینــه ســازگاری بــا باک چیــن بــوده و یــک مرکــز بیــن المللــی 
ــا باک چیــن اســت کــه شــامل یــک  ــرای شــرکت های مرتبــط ب ب
ــش  ــی نق ــت مال ــت. صنع ــق اس ــی عمی ــترده و تخصص ــبکه گس ش
مهمــی در ارتقاء رشــد پایــدار بــازار DLT / Blockchain در ســوئیس 

ــد. ــا می کن ایف
در ایــن نشــریه پــس از توضیــح دربــاره اهمیــت ســوئیس بــه عنوان 
قطــب شــرکت های باک چینــی بــه مزایــای توکن ســازی و 
ــزی  ــک مرک ــال بان ــت. ارز دیجیت ــده اس ــه ش ــن پرداخت ــواع توک ان
ــت.  ــریه اس ــن نش ــث ای ــر مباح ــا)NFT( از دیگ ــای بی ت و توکن ه
ــوم  ــه اســتانداردهای توکن ســازی اتری ــن نشــریه ب ــن  در ای همچنی
کــه از جملــه فراگیرتریــن اســتانداردهای توکن ســازی هســتند 
نیــز اشــاره و  انــواع عرضه هــای توکــن توضیــح داده شــده 
ــماره از  ــن ش ــه ای ــوان ضمیم ــه عن ــریه ب ــن نش ــروح ای ــت. مش اس
ــد  ــرار خواه ــی ق ــان گرام ــترس مخاطب ــوس در دس ــه ققن ماهنام
گرفــت، ترجمــه ایــن شــماره از نشــریه EY توســط کســری دهقــان 

ــت.  ــده اس ــام ش ــوس انج ــی ققن ــناس آکادم کارش



شماره   هشتم 8

توکن سازی 
راهی برای 
شفافیت در 
سیاست و 
اقتصاد 
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ــفی ــویوفلس ــاظماه ــهلح ب
توکــن از تعریفــی چــه

کــرد؟ ارائــه میتــوان
البتــه ایــن یــک پرســش دشــوار و غامــض 
ــع  ــه نظــر مــن توکــن در واق ــا ب اســت؛ ام
ــا  ــوم ی ــک مفه ــا نشــان از ی ــاد ی ــک نم ی
ــوان  ــی می ت ــه قول ــت. ی ــده اس ــک پدی ی
گفت کــه توکــن یــک چیــزی را نمایندگی 
ــد  ــی می توان ــن نمایندگ ــال ای ــد. ح می کن
ــد،  ــف باش ــای مختل ــه پدیده ه ــوط ب مرب
ــک  ــانی از ی ــاد و نش ــد نم ــن می توان توک
ــی  ــد و حت ــت باش ــک مالکی ــد، از ی ارز باش
توکن هایــی وجــود دارنــد کــه از آن هــا بــه 
ــزه اســتفاده  ــاداش و جای ــوان ســمبل پ عن
ــر بیشــتر در  ــه اخی می شــود کــه ایــن نمون
ــر  ــه ه ــرد دارد. ب ــی کارب ــوزه روانشناس ح
ــده را  ــک پدی ــد ی ــما بخواهی ــر ش روی اگ
ــرای  ــا ب ــواًل از توکن ه ــد معم ــن کنی متعی

آن اســتفاده می کننــد. 

پــسبــاایــنتفســیرمیتــوان
ــوی ــهنح ــنب ــهتوک ــتک گف

ــدهاســت... یــکنماین
بلــه یــک نماینــده از یــک مفهــوم یــا چیــز 
ــوان  ــه عن ــن ب ــا از توک ــی م ــت. یعن اس
ــم  ــتفاده می کنی ــوم اس ــک مفه ــمبل ی س
یعنــی مــا وقتــی می خواهیــم دربــاره یــک 
مفهــوم ســخن بگوییــم از آن یــک ســمبل 
ــم  ــی می خواهی ــال وقت ــه ح ــازیم ک می س
دربــاره آن ســخن بگوییــم بــه ایــن 
ــاره  ــان ســمبل اســت، اش ــه هم ــن ک توک

. می کنیــم

اینکــه بــه توجــه بــا
اقتصــاد، ســاحتهای
سیاســت،هنــرو...بــایکدیگــر
اقتصــاد و اســت مرتبــط
حالــتتعییــنکنندگــیدارد
توکنســازیداراییهــاچــه

تأثیــریرویایــنســاحتهای
ــه ــروب اقتصــاد،سیاســتوهن
طــورکلــیســاحتجامعــه

خواهــدگذاشــت؟
ــت  ــل اس ــث مفص ــک بح ــن ی ــد ای ببین
و بایــد در ســاحت های مختلــف دربــاره 
ــوزه  ــال در ح ــرای مث ــت. ب ــخن گف آن س
ــه  ــود ک ــث می ش ــازی باع ــر توکن س هن
ــده و  ــرد ش ــری خ ــر هن ــک اث ــت ی مالکی
ــارکت در  ــوان مش ــتر ت ــه پیش ــرادی ک اف
خریــد یــک اثــر هنــری نداشــته اند اکنــون 
ــر هنــری را خریــداری کنند.  بتوانند ایــن اث
ایــن موضــوع خیلــی بــه تأمیــن مالــی هنر 
کمــک می کنــد. بــرای مثــال قیمــت یــک 
اثــر هنــری ۱0میلیــارد تومــان اســت، چند 
ــارد  ــت ۱0 میلی ــا پرداخ ــد ب ــر می توانن نف
تومــان در یــک مزایــده بــرای خریــد ایــن 
ــخصًا  ــد؟ مش ــارکت کنن ــری مش ــر هن اث
ــا  ــد. ام ــی را دارن ــن توانای ــداد اندکــی ای تع
هنگامــی کــه شــما ایــن اثــر هنــری را بــه 
ــون  ــد، اکن ــیم می کنی ــارد تقس ــک میلی ی
ــد  ــا خری ــد ب ــم می توانن ــادی ه ــراد ع اف
بخــش کوچکــی از آن اثــر آن را داشــته 
ــه ممکــن  باشــند. حــال ایــن عمــل چگون
ــی  ــی گوی ــردن، یعن ــز ک ــا توکنای اســت. ب
شــما مالکیــت یــک اثــر هنــری را بــه یک 
ــه  ــد ک ــل کرده ای ــهامی تبدی ــارکت س مش
ایــن ســهام در دنیــای قبــل از باک چیــن 
ــای  ــون در دنی ــا اکن ــت؛ ام ــوده اس ــز ب نی
ــهام   ــن س ــد، ای ــر بخواهی ــن اگ باک چی
ــی  ــم باک چین ــرده و از مفاهی ــه ک را مبادل
توکن ســازی  را  آن  کنیــد  اســتفاده 
می کنیــد. کــه در بســتر های مختلــف 
بــا بحــث رمزنــگاری می تــوان آن را 
ــب  ــه مرات ــت آن ب ــرده و مالکی ــل ک منتق

اثبات پذیرتــر از شــکل ســنتی اســت. 

و سیاســی ســاحت در
اجتماعــیتوکنســازیچــه

ــاوری را در می نــوردد، تــا  امــروزه جهــان بــا ســرعتی غیــر قابــل توصیــف مرزهــای فّن
جایــی کــه بــا توســعه روز افــزون اینترنــت دیگــر ســخن گفتــن از مرزهــای فیزیکــی 
ســخنی بیهــوده اســت. افــزون بــر ایــن اکنــون اینترنــت نــه فقــط در حــوزه انتقــال 
ــا  ــون ب ــت. اکن ــال اس ــز فع ــال ارزش نی ــق و انتق ــوزه خل ــه در ح ــات بلک داده و اطالع
توکن ســازی دارایی هــا می تــوان در هــر زمانــی آن هــا را مبادلــه و منتقــل کــرد. اینکــه 
توکــن چیســت و چــه کاربــردی دارد، توکن ســازی چــه تأثیــری در ســاحت اقتصــادی 
و سیاســی خواهــد داشــت و میــان توکــن و رمــزارز و ارزدیجیتــال چــه تفاوتــی وجــود 
ــا  ــرای یافتــن پاســخ آن هــا گفت وگویــی مختصــر ب دارد، پرســش هایی اســت کــه ب
دکتــر امیرعبــاس امامــی هم بنیان گــذار و مدیــر اجرایــی ســامانه کارچیــن داشــته ایم 

آنچــه در پــی می آیــد مکتــوب ایــن گفــت و شــنفت اســت. 

 یداهللنعمتی

کارشناس ارشد مطالعات توسعه

 بــا توکنایــز کــردن، یعنــی گویــی 
ــری  ــر هن ــک اث ــت ی شــما مالکی
ــهامی  ــارکت س ــک مش ــه ی را ب
تبدیــل کرده ایــد کــه ایــن ســهام 
در دنیــای قبــل از بالک چیــن نیــز 
بوده اســت؛ امــا اکنــون در دنیای 
بخواهیــد،  اگــر  بالک چیــن 
ــرده و از  ــه ک ــهام  را مبادل ــن س ای
ــتفاده  ــی اس ــم بالک چین مفاهی
کنیــد آن را توکن ســازی می کنیــد
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داشــت؟ خواهــد تأثیــری
ــث  ــی باع ــاحت سیاس ــازی در س توکن س
ــع  ــت جوام ــر شــدن حاکمی ــر متمرکزت غی
می شــود، یعنــی جوامــع را بــه ســوی 
دموکراســی مســتقیم و حاکمیــت غیــر 
ــال  ــرای مث ــد. ب ــوق می ده ــز س متمرک
ــه  ــق رأی ک ــما ح ــر ش ــم اگ ــرض کنی ف
یــک مفهــوم انتزاعــی اســت را یــک توکن 
در نظــر بگیریــد، بــرای تصمیم گیــری 
راجــع بــه یــک پدیــده  می توانیــم از 
ایــن توکــن اســتفاده کنیــم و چــون 
ــود  ــون موج ــی آن اکن ــتر تکنولوژیک بس
اســت و در آینــده نیــز توســعه خواهــد 
ــه  ــت ک ــن جه ــی از ای ــت، نگرانی های یاف
نمی شــود اکنــون نظــر همــه مــردم را 
پرســید یــا ممکــن اســت تقلــب شــود و ... 

ــدارد. ــود ن وج

پــسمیتــوانگفــتکــه
ــازی ــاتوکنس ــکلیب ــهش ب
ــی ــهدموکراس ــاب ــقرأی،م ح
مشــارکتیوحکومــتمــردمبر
ــایواقعــیکلمه ــهمعن مــردمب

ــید... ــمرس خواهی
ــوع خاصــی از دموکراســی  ــع ن ــن در واق ای
ــی،  ــه دموکراس ــم ب ــون ه ــا اکن ــت، م اس
ــم،  ــردم می گویی ــر م ــردم ب ــت م حکوم
ــتر  ــی بیش ــت دموکراس ــن حال ــا در ای ام
ــه ســمت دموکراســی مســتقیم حرکــت  ب
ســمت  بــه  اگــر  حتــی  و  می کنــد 
دموکراســی نمایندگــی هــم حرکــت کنــد 
بــاز کارایــی باالتــری دارد. امــا ایــن چگونه 
ممکــن اســت، بــرای مثــال اگــر مــا 
بخواهیــم یــک همه پرســی برگــزار کنیــم، 
بــا توجــه بــه اینکــه حــق رأی افــراد یــک 
ــود رأی  ــن خ ــا توک ــراد ب ــن اســت، اف توک
می دهنــد و ایــن یــک دموکراســی کامــًا 
مســتقیم اســت کــه بســتر تکنولوژیــک آن 
هــم وجــود دارد و می تــوان بــا هزینــه 
ــب آن  ــی از تقل ــدون نگران ــم و ب ــی ک خیل

ــرد.  ــی ک را اجرای
ــه  ــد ک ــی بگوی ــت یک ــن اس ــال ممک ح
ــی  ــوان همه پرس ــز نمی ت ــه چی ــرای هم ب
برگــزار کــرد، یــک اینکــه مــردم حوصلــه 
ــز  ــه چی ــاره هم ــه درب ــد و دوم اینک ندارن
تخصــص ندارنــد، بــرای حــل این مســئله 
نیــز می تــوان از مفهــوم Delegate در 
ــاس  ــن اس ــر ای ــرد، ب ــره ب ــن به باک چی
ــاره یــک فراینــد  کــه اگــر قــرار اســت درب
اقتصــادی در جامعــه تصمیم گیــری شــود، 
ــص  ــم تخص ــاس می کن ــون احس ــن چ م
کافــی نــدارم، توکــن حــق رأی خــود 
را داوطلبانــه بــرای ایــن موضــوع بــه 

ــذار  ــی دارد واگ ــص کاف ــه تخص ــی ک کس
ــذاری وزن رأی آن  ــن واگ ــا ای ــم و ب می کن
ــتر  ــود بیش ــن خ ــذاری توک ــا واگ ــرد را ب ف
ــون یــک اقتصــاددان وقتــی  ــم. اکن می کن
مخالفــت یــا موافقــت خــود را دربــاره یــک 
ــد  ــری اقتصــادی مطــرح می کن تصمیم گی
کــه  دموکراســی هایی  ماننــد  دیگــر 
ــا  ــری رأی وجــود دارد، حــق رأی اش ب براب
یــک فــرد غیــر متخصــص یکــی نیســت. 

مــا کــه گفــت میشــود
بــایــکسیســتمالکتــرال
ــن ــاای ــودب ــمب ــهخواهی مواج
تفــاوتکــهدراینجــاالکتورهــا
ــه ــااینک ــتندی ــینیس فرمایش
ــد ــداردمانن ــزن ــیمتمرک حالت
ــراد ــهاف ــده،بلک ــاالتمتح ای
خــودداوطلبانــهحــقرأیخــود
رابــهمتخصصــانمیدهنــد
والکتــورخــودراانتخــاب

. . . میکننــد
دقیقــاً البتــه دموکراســی الکتــرال ایــاالت 
ــا مکانیســم  متحــده فرمایشــی نیســت ام
خــاص خــود را داشــته و عــاوه بــر 
متمرکــز بــودن از پیــش مشــخص اســت. 
ــرای  ــت ب ــن اس ــما ممک ــا ش ــا ام در اینج
ــود  ــات رأی خ ــاره مالی ــری درب تصمیم گی
را بــه اقتصــاددان الــف واگــذار کنیــد ولــی 
بــرای موضــوع تــورم رأی خــود را بــه 
اقتصــاددان ب محــول کنیــد. یعنــی مــورد 
ــد  ــت می توانی ــن حال ــورد شــما در ای ــه م ب
ــد و  ــذار کنی ــود را واگ ــن و وزن رأی خ توک
ــی  ــفافیت باالی ــتم از ش ــن سیس ــون ای چ
ــی  ــد خیل ــراد می توانن ــت اف ــوردار اس برخ
مشــارکت  تصمیم گیری هــا  در  بهتــر 

ــند.  ــته باش داش
همچنیــن در ایــن سیســتم اگــر بخواهیــم 
ــر  ــم، دیگ ــگاه کنی ــی ن ــورت آرمان به ص
نیــازی بــه مجلــس نیســت ممکــن اســت 
ــی را مطــرح  ــی ایده های ــا گروه های ــراد ی اف
کننــد و ایــن ایده هــا طــی مکانیزمــی کــه 
بــر اســاس توکــن اســت بــه رأی گذاشــته 
شــوند. یــا اگــر قــرار باشــد مجلســی 
ــس  ــرادی در مجل ــود داشــته باشــد، اف وج
رأی  امــا  می کننــد  تصمیم ســازی 
نهایــی توســط مــردم از طریــق نمایندگان 
ــه  ــود را ب ــای خ ــه توکن ه ــان ک واقعی ش
ــود.  ــان می ش ــد اع ــذار کرده ان ــا واگ آن ه
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه در ایــن 
سیســتم دیگــر ســاختار نمایندگی 4  ســاله 
نیســت، بلکــه در لحظــه می تــوان نماینــده 
ــن  ــون م ــه اکن ــی ک ــر داد. در حال را تغیی
ــم  ــده را انتخــاب می کن ــک نماین ــی ی وقت

ــه در  ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه نکت
ایــن سیســتم دیگــر ســاختار 
نمایندگــی 4  ســاله نیســت، 
می تــوان  لحظــه  در  بلکــه 
ــی  ــر داد. در حال ــده را تغیی نماین
کــه اکنــون مــن وقتــی یــک 
نماینــده را انتخــاب می کنــم ایــن 
ــود دارد  ــال وج ــا 4 س ــده ت نماین
و اگــر اشــتباه شــده باشــد دیگــر 

نمی تــوان کاری انجــام داد
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ایــن نماینــده تــا 4 ســال وجــود دارد و اگــر 
اشــتباه شــده باشــد دیگــر نمی تــوان کاری 

ــام داد.  انج
درواقــعدراینجــامــابــا
انتخــابیــکفــردوعــزلاودر
ــویم ــهمیش ــانمواج ــرزم ه
ــا ــشوتخصصه ــهدان واینک

اهمیــتپیــدامیکنــد...
بلــه، البتــه اکنــون نیــز تخصص هــا 
ــه  ــت ک ــه اینجاس ــا؛ نکت ــت دارد ام اهمی
ــای 4  ــام تصمیم ه ــرای تم ــار ب ــما یکب ش
ســال آینــده تصمیم گیــری می کنیــد و 
ایــن بــا یــک عــدم بهینگــی مواجه اســت.

البتــه از یــک طــرف دیگــر نمی تــوان 
کشــور را معطــل کــرد و هــر روز انتخابــات 
ــود  ــکان وج ــن ام ــون ای ــرد. چ ــزار ک برگ
نــدارد، امــا وقتــی یــک بســتر تکنولوژیک 
ــد  ــما بتوانی ــه ش ــد ک ــته باش ــود داش وج
ــرعت  ــه س ــود ب ــق رأی خ ــن ح ــا توک ب
ــورد نظــر خــود را انتخــاب  متخصصــان م
کنیــد و حتــی پــس از انتخــاب آن هــا را در 
صــورت اشــتباه تغییــر دهیــد، ایــن حالــت 
می تــوان ســاختار دموکراســی را بســیار 

ــد. ــتقیم  کن ــفاف تر و مس ــر، ش کارات
احتمــااًل چنیــن وضعیتــی تبعات ناشــناخته 
منفــی ای نیــز ممکــن اســت داشــته باشــد 
ــک  ــرای ی ــت ب ــن اس ــه ممک ــد اینک مانن
ــانه و  ــب رس ــه صاح ــانی ک ــم کس تصمی
صــدای قــوی ای هســتند روی افــراد تأثیــر 
بگذارنــد و باعــث شــوند کــه تصمیــم 
غلطــی گرفتــه شــود، هــر چنــد ایــن 
ــش  ــم کمابی ــروز ه ــن ام ــوع همی موض
ــده  ــر پدی ــر روی ه ــه ه ــا ب ــود دارد، ام وج
ــودش  ــاص خ ــی خ ــت و منف ــات مثب تبع
ــات  ــن تبع ــود ای ــان نش ــا امتح را دارد و ت

ــد.  ــد ش ــخص نخواه مش

ــن، ــن،کوی ــن،توک ــاوتبی تف
CBDCوارزمجــازیورمزارزهــا

چیســت؟
مــا یــک مفهــوم ارز دیجیتــال داریــم 
ــم  ــودن در آن مه ــی ب ــه بحــث دیجیتال ک
اســت و تکنولــوژی ای کــه از آن بــرای 
می کنیــم  اســتفاده  انتقــال  و  تولیــد 
ــگاری  ــد از رمزن ــدارد، می توان ــی ن اهمیت
ــا اینکــه  ــا نشــود، ی در آن اســتفاده شــود ی
ــن  ــاختی آن باک چی ــر س ــوژی زی تکنول
ــا کًا  ــر صــورت م ــا نباشــد، در ه باشــد ی
بــه این هــا ارز دیجیتــال می گوییــم. حــال 
در حــوزه ارزهــای دیجیتــال ممکن اســت 
ــر  ــی ب ــاخت های مبتن ــری زیرس ــک س ی
ــه در  ــد ک ــته باش ــود داش ــن وج باک چی
ایــن زیرســاخت های باک چینــی مــا 

ــا  ــن ارزه ــه ای ــم ک ــاد کنی ــی ایج ارزهای
از تکنولــوژی رمزنــگاری نیــز بالطبــع 
اســتفاده می کننــد بــه ایــن دســته از 
ارزهــای دیجیتــال کــه بــر بســتری 
باک چینــی تولیــد و منتشــر شــده و از 
تکنولــوژی رمزنــگاری اســتفاده می کننــد، 

رمــزارز می گوییــم. 
ــک  ــال ی ــای دیجیت ــوزه ارزه ــال در ح ح
دســته دیگــر هــم می تــوان تعریــف 
کــرد بــه عنــوان ارزهــای دیجیتالــی کــه 
بانک هــای مرکــزی منتشــر می کننــد  
ــم  ــا ه ــا، در این ه ــانCBDC ه ــا هم ی
ــود  ــتفاده ش ــن اس ــوان از باک چی می ت
یــا نشــود، ولــی چــون بانک هــای 
ــر  ــا را منتش ــته از ارزه ــن دس ــزی ای مرک
ــال  ــای دیجیت ــا ارزه ــه آن ه ــد ب می کنن
بانــک مرکــزی می گوییــم کــه یــک 
ــال  ــای دیجیت ــن ارزه ــاص ای ــت خ حال
بانــک مرکــزی می توانــد رمزارزهــای 

بانــک مرکــزی CBCC  باشــد.
پــس یــک ارز دیجیتــال داریــم کــه 
بخشــی از آن منتشــره توســط بانــک 
مرکزی هــا هســتند و بخشــی غیــر بانــک 
ــر  ــز و غی ــی متمرک ــاز بخش ــا، ب مرکزی ه
باک چینــی هســتند و بخــش دیگــر 
باک چینــی و توزیــع شــده، در آن بخــش 
باک چینــی غیربانــک مرکــزی مــا 
یکســری پلتفرم هایــی داریــم کــه این هــا 
یکســری توکن هــای بومــی دارنــد، 
ــای  ــته از توکن ه ــن دس ــه ای ــواًل ب معم
ــال  ــرای مث ــد. ب ــن می گوین ــی کوی بوم
ــی  ــن بوم ــت، توک ــن اس ــک کوی ــر ی ات
ــت.  ــن اس ــک کوی ــاس ی ــن ای باک چی

ــت.  ــن اس ــک کوی ــن ی ــا بیت کوی ی

ــیاز ــکنوع ــای ــسکوینه پ
ــتند... ــاهس توکنه

بلــه یــک نــوع توکــن هســتند، کــه 
باک چیــن خودشــان را دارند و روی بســتر 
ــرار  ــان ق ــی خودش ــن اختصاص باک چی
ــم  ــز داری ــن نی ــال یکســری توک ــد. ح دارن
ــای  ــتر باک چین ه ــا روی بس ــه این ه ک
دیگــر قــرار می گیــرد ماننــد توکــن X روی 
بســتر باک چیــن اتریــوم، ایــن بســتر 
ــن  ــوده و ای ــن X نب ــص توک ــوم مخت اتری
ــان  ــوان میزب ــوم به عن ــتر اتری ــن از بس توک
اســتفاده می کنــد. بــه این هــا اصطاحــاً در 
فضــای کریپتــو توکــن گفتــه می شــود. بــه 
نوعــی اگــر توکــن بومــی یــک باک چین 
باشــد بــه آن کویــن می گوینــد، اگــر بومــی 
نبــوده و بعــداً خلــق شــده باشــد کــه اگــر از 
بیــن بــرود بــرای آن پلتفــرم اتفاقــی نیفتــد 

ــود.  ــه می ش ــن گفت ــه آن توک ب

دیجیتــال  ارزهــای  حــوزه  در 
ســری  یــک  اســت  ممکــن 
بــر  مبتنــی  زیرســاخت های 
ــد  ــته باش ــود داش ــن وج بالک چی
زیرســاخت های  ایــن  در  کــه 
ــاد  ــی ایج ــا ارزهای ــی م بالک چین
کنیــم کــه ایــن ارزهــا از تکنولــوژی 
ــتفاده  ــع اس ــز بالطب ــگاری نی رمزن
از  دســته  ایــن  بــه  می کننــد 
ارزهــای دیجیتــال کــه بر بســتری 
ــی تولید و منتشــر شــده  بالک چین
ــتفاده  ــوژی رمزنگاری اس و از تکنول
می گوییــم رمــزارز  می کننــد، 
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درآمدی بر توکن سازی

امــروزه روش هــای ســرمایه گذاری در 
دارایی هــا، از آثــار هنــری گرفتــه تــا 
ــه  ــلب اولی ــکل س ــر در ش ــاختمان دیگ س
نیســت و بــا توســعه همــه جانبــه اینترنــت 
ــوان  ــاوری می ت ــزون فّن و پیشــرفت روز اف
در هــر لحظــه از شــبانه روز و بــا هــر مقدار 
ــی  ــر دارای ــازار و روی ه ــر ب ــواه در ه دلخ
مــورد نظــر ســرمایه گذاری کــرد، امــا 
ایــن مهــم چگونــه اتفــاق خواهــد افتــاد با 
توکن ســازی. توکن ســازی دارایی هــا، 
بســیاری از صنایــع را متحــول خواهــد 

ــد  ــرای دوره جدی ــه ب ــانی ک ــرد و کس ک
ــه  ــند از قافل ــاده نباش ــرات آن آم و مخاط

ــد. ــد مان ــب خواهن عق
توکــن در معنــای لغــوی بــه معنــی نشــان 
یــا نماینــده اســت و ارزش خــود را از 
ــده  ــر عه ــی آن را ب ــه نمایندگ ــزی ک چی
ــال، در  ــرای مث ــد. ب ــت می کن دارد، دریاف
ــده  ــا نماین ــن ی گذشــته رســید طــا، توک
ــی  ــه در جای ــود ک ــتوانه ای ب ــای پش ط
ــوض  ــد و در ع ــداری می ش ــره و نگه ذخی
جابه جایــی فیزیــک طــا، توکــن آن 

یعنــی اســکناس از فــردی بــه فــرد دیگــر 
منتقــل می شــد پــس توجــه داشــته 
باشــید کــه اســکناس خــود نوعــی توکــن 
ــتفاده از  ــت. اس ــی اس ــمایلی فیزیک در ش
ــام  ــف انج ــات مختل ــرد، از جه ــن رویک ای

معامــات را ســاده تر کــرد.
ــی  ــا توکن ســازی دارایی هــا چــه مزایای ام
دارد. یکــی از ویژگی هــای توکن ســازی 
ــوان  ــه می ت ــت ک ــن اس ــی ای ــک دارای ی

توکــن را خــرد کــرد.
 بــرای مثــال، توکــن نماینــده یــک دارایی 

 مزایا و چالش های 
پیش روی توکن سازی
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ــا،  ــل ط ــی مث ــود آن دارای ــاف خ برخ
به ســادگی تقســیم پذیر اســت. یعنــی 
ــه  ــک گــرم طــا ب اینکــه خــرد کــردن ی
۱000 قســمت مســاوی عمــًا غیرممکــن 
اســت؛ امــا می تــوان بــرای آن ۱000 
ــید  ــب رس ــر، در قال ــا ارزش براب ــن، ب توک

ــرد.  ــر ایجــاد ک ــب دیگ ــر قال ــا ه ی
فراینــد تخصیــص  بــه  توکن ســازی 
ــک  ــه ی ــواه ب ــب دلخ ــر قال ــن در ه توک
ــص ۱000  ــود. تخصی ــه می ش ــیء گفت ش
رســید بــه یــک طــای یــک گرمــی کــه 
ــه ای از  ــد، نمون ــاره ش ــه آن اش ــاال ب در ب
توکن ســازی اســت کــه البتــه خالــی 
ــه  ــت اینک ــت. نخس ــم نیس ــکال ه از اش
ــل اســت  ــل جع ــن قاب ــن شــکل از توک ای
بــا هــدف  منتشــرکننده می توانــد  و 
کاه بــرداری توکنــی بــی ارزش ایجــاد 
ــه  ــر اینک ــه دیگ ــد. نکت ــازار کن ــه ب و روان
دست به دســت شــدن ایــن توکن هــا در 
محیطــی غیرشــفاف انجام شــده و ســابقه 
ــت. در  ــد نیس ــل رص ــن قاب ــال توک انتق
راســتای حــل ایــن معضــات راهکارهای 
متمرکــزی ارائــه شــده اســت کــه هرچنــد 
ــا  ــته اند؛ ام ــی داش ــوارد کارای ــی م در برخ
ــود را  ــای خ ــز چالش ه ــا نی ــن راهکاره ای

به همــراه دارنــد.
ــعه  ــم و توس ــرفت عل ــا پیش ــا ب ــون ام اکن
اینترنــت و فضــای مجــازی، توکن ســازی 
جدیــدی  عرصــه  وارد  دارایی هــا 
شــد. اکنــون دیگــر مــا بــا تغییراتــی 
توکــن  مفهــوم  در  هستی شناســانه 
مواجهیــم، دیگــر توکــن در شــمایل 
فیزیکــی نیســت، بلکــه توکن هــا در 

دریــای مــواج اینترنــت شــناورند. 
پیدایــش  و  اینترنــت  توســعه  بــا 
شــبکه های توزیــع شــده مــا بــه مفهومــی 
ــر کل  ــاوری دفت ــوان فّن ــت عن ــن تح نوی
باک چیــن  می رســیم.  توزیع شــده 
کــه معمول تریــن شــکل شــبکه های 
توزیع شــده اســت، اکنــون شــرایطی را 
فراهم کــرده اســت کــه در اینترنــت بتوان 
ــل  ــم منتق ــق و ه ــم خل ــک ارزش را ه ی
ــت  ــه اینترن ــه عرص ــا ب ــون م ــرد، اکن ک
ــان  ــا ورود جه ــته ایم. ب ــدم گذاش ارزش ق
ــازی  ــت ارزش توکن س ــه اینترن ــه عرص ب
دارایی هــا تغییراتــی بنیادیــن می کنــد. 
اگــر زمانی اســکناس، رســید کاغــذی کاال 
و هــر نماینــده دیگــری از دارایــی در مقــام 
ــه  توکــن ظاهــر می شــد، اکنــون توکــن ب
لحــاظ واژه شــناختی یــک معنــای خــاص 
پیــدا کــردن اســت، امــروزه وقتــی ســخن 
از توکــن و توکن ســازی دارایی هــا بــه 
میــان می آیــد، منظــور یــک دارایــی 

ــر بســتری  ــه ب ــگاری شــده اســت ک رمزن
باک چینــی قــرار دارد و در یــک دفتــر 
کل توزیــع شــده ثبــت و منتقــل می شــود.
اکنــون فّنــاوری دفتــرکل توزیع شــده 
راهــکاری مؤثــر بــرای توکن ســازی 
ــگاه  ــه کــرده اســت. ایــن راهــکار در ن ارائ
ــه  ــوط ب ــور مرب ــذاری کل ام ــا واگ ــی ب کل
مدیریــت توکن هــا از صــدور و تأمیــن 
ــا تراکنش هــای مربــوط بــه آن  پشــتوانه ت
ــر  ــاد، امکان پذی ــا نه ــخص ی ــد ش ــه چن ب

ــت. ــده اس ش
دفتــرکل  فّنــاوری  واژه شناســی  در 
توزیع شــده، توکن ســازی بــه فراینــد 
ــر  ــاوری دفت ــر فّن ــی ب ــن مبتن صــدور توک
ــی  ــه دارای ــاره دارد ک ــده اش کل توزیع ش

ــن  ــر توک ــال، ه ــرای مث ــد. ب ــر باش دیگ
دایادایمونــد کــه روی شــبکه ققنــوس 
ارائــه شــده اســت، ســبدی از الماس هــای 
پشــتوانه را تشــکیل می دهدکــه هــر 
ــک  ــم ی ــک هفتصدوپنجاه ــن آن ی توک
ــف  ــه در کی ــوده ک ــه ب ــاس پای ــراط الم قی
توکــن ققنــوس در دســترس اســت. 
توکن هــای  می تــوان  همچنیــن 
ــد  ــه مانن ــازار ثانوی ــک ب ایجادشــده را در ی

ــرد. ــه ک ــی معامل صراف
ســوابق توکن هــای صادرشــده شــامل 
ــد  ــا در فراین ــت و تراکنش ه ــوق مالکی حق
ــر کل  ــک دفت ــی در ی ــازی دارای توکن س
توزیــع شــده نگهــداری می شــوند و 
ــع  ــی مرج ــوق دارای ــه حق ــا هم توکن ه
را حفــظ کــرده و همچــون محلــی 
بــرای ذخیــره ارزش عمــل می کننــد. 
دارایی هــای واقعــی کــه توکن هــا بــر 
ــان  ــده اند، در جه ــا ایجــاد ش ــای آن ه مبن
ــکلی  ــچ مش ــدون هی ــبکه، ب ــارج از ش خ
ــا  ــد؛ ام ــه می دهن ــود ادام ــات خ ــه حی ب
ــورد  ــت در م ــن اس ــوارد ممک ــی م در برخ
ــد  ــی الزم باش ــی واقع ــای فیزیک دارایی ه
ــخص  ــکان مش ــک م ــا را در ی ــه آن ه ک
ــی  ــتیبانی دائم ــا از پش ــد ت ــداری کنن نگه
توکن هــای صادرشــده توســط ایــن 
شــود.  حاصــل  اطمینــان  دارایی هــا 
ایــن امــر نشــان دهنده نقــش بســیار 
مهــم حضانــت از دارایی هــا در حــوزه 
میــان  ارتبــاط  اســت.  توکن ســازی 
ــازار  جهــان خــارج از شــبکه )زیرســاخت ب
مالــی ســنتی( و محیــط شــبکه بــرای 
دارایی هــای توکن ســازی شــده بســیار 

ــت. ــی اس حیات
ــد  ــی می توان ــر دارای ــه لحــاظ نظــری ه ب
توکن ســازی شــده و حقــوق مربــوط 
بــه آن دارایــی در دفتــرکل توزیع شــده 
نمایــش داده شــود. امــروزه صــدور 
توکن هــای پشتیبانی شــده بــا ارزهــای 
فیــات ماننــد توکن هــای پایــدار )بــا 
ــد دالر  ــی مرجــع مانن ــک دارای پشــتوانه ی
ــش  ــال افزای ــرعت در ح ــا( به س ــا ط ی
افزایــش  بــا  به طوری کــه  اســت؛ 
ــداد  ــوزه تع ــن ح ــای ای ــرمایه در بازاره س
ــد  ــدار جدی ــای پای ــی توکن ه قابل توجه
نیــز خلــق شــده اند. امــاک و مســتغات، 
کاالهایــی ماننــد طــا و آثــار هنــری 
ــه دارایی هــای واقعــی هســتند کــه  ازجمل

شــده اند. توکن ســازی 
ــای  ــازی دارایی ه ــی توکن س ــد کل  فرآین
دنیــای واقعــی در شــکل ۱ نشــان داده 
شــده اســت. دارایی هــای نامشــهود 
ــد  ــز می توانن ــوی نی ــت معن ــد مالکی مانن

به صــورت  را  واقعــی  معاملــه  قابــل 
دیجیتــال نمایــش می دهــد. نمایــش 
از  بســیاری  از  دارایی هــا  دیجیتالــی 
ــد ســنتی انتشــار اوراق  جهات شــبیه فرآین
ــن  ــردی نوی ــا رویک ــه ب ــت ک ــادار اس به
و بــا نام هــای ICO  یــا STO  انجــام 
می شــود. ایــن نــوع عرضــه می توانــد 
بــه ایجــاد انــواع مختلفــی از توکــن 
ــردی و  ــن کارب ــهام، توک ــن س ــد توک مانن
توکــن پرداخــت منجــر  شــود. یــک توکن 
ــک  ــهم ی ــال س ــده دیجیت ــد نماین می توان
شــرکت، مالکیــت یــک قطعــه از امــاک 
و مســتغات، مشــارکت در یــک صنــدوق 
ــی  ــر دارای ــت ه ــا مالکی ــرمایه گذاری ی س

ــعه  ــم و توس ــرفت عل ــا پیش ــا ب ــون ام اکن
ــازی  ــازی، توکن س ــای مج ــت و فض اینترن
جدیــدی  عرصــه  وارد  دارایی هــا 
شــد. اکنــون دیگــر مــا بــا تغییراتــی 
توکــن  مفهــوم  در  هستی شناســانه 
ــمایل فیزیکی  ــن در ش ــر توک مواجهیم، دیگ
ــواج  ــای م ــا در دری ــه توکن ه ــت، بلک نیس

اینترنــت شــناورند. 
پیدایــش  و  اینترنــت  توســعه  بــا 
شــبکه های توزیــع شــده مــا بــه مفهومــی 
ــر کل  ــاوری دفت ــوان فّن ــت عن ــن تح نوی

می رســیم توزیع شــده 
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ــه  ــر منجــر ب ــن ام توکن ســازی شــوند؛ ای
گســترش بــازار دارایی هــای دیجیتــال 

ســت. شده ا
 

مزایای توکن سازی

اقتصــاد جدیــد مبتنــی بــر توکــن از طریــق 
کاهــش قابل توجــه اصطــکاک و موانــع 
موجــود در ایجــاد و خریدوفــروش اوراق 
ــق  ــرای خل ــی ب ــیل باالی ــادار از پتانس به
یک دنیــای مالــی منصفانــه و کارا برخــوردار 
اســت. توکن ســازی دارایی هــا می توانــد 
چهار مزیــت کلیــدی بــرای ســرمایه گذاران 

ــد: ــته باش ــندگان داش و فروش
•  نقدشوندگیبیشتر:

به ویــژه  دارایی هــا  کــردن  توکنیــزه   
ــای  ــا دارایی ه ــی ی ــهام خصوص ــن س توک
ــار  ــد آث ــد مانن ــه نق ــه وج ــل ب غیرقابل تبدی
ــوع  ــاد ن ــه ایج ــر ب ــه، منج ــری خاقان هن
ــوند  ــرد  می ش ــرای ف ــی ب ــدی از دارای جدی
کــه می توانــد در بازارهــای ثانویــه منتخــِب 
ــه  ــی ب ــود. دسترس ــه ش ــده، معامل صادرکنن
ــر  ــران منج ــری از معامله گ ــگاه بزرگ ت پای
ــد.  ــد ش ــوندگی خواه ــش نقدش ــه افزای ب
ــرای  ــاال آزادی بیشــتری را ب نقدشــوندگی ب
ــراه  ــه هم ــندگان ب ــرمایه گذاران و فروش س
ــه افزایش  دارد و در نتیجــه قیمــت دارایی پای

ــرد. ــد ک ــدا خواه پی
•تراکنشهایسریعتروارزانتر:

ــا  ــا ب ــه توکن ه ــوط ب ــای مرب تراکنش ه
ــه  ــا ب ــای هوشــمند )ی ــتفاده از قرارداده اس
عبارتــی صحیح تــر برنامه هــای هوشــمند( 
انجــام می شــوند؛ ازایــن رو بخش هــای 
مشــخصی از فرآینــد معاملــه خــودکار 
ــار  ــد ب ــازی می توان ــن خودکارس ــت. ای اس
ــی موجــود در تراکنش هــا را کاهش  مدیریت
ــز  ــطه ها نی ــدد واس ــن از تع ــد. همچنی ده
ــاوه  ــود ع ــن خ ــه ای ــود ک ــته می ش کاس
بــر افزایــش ســرعت انجــام معامــات بــه 
ــر  ــز منج ــا نی ــه تراکنش ه ــش هزین کاه

ــد. ــد ش خواه

•   شفافیتبیشتر:

ــورد  ــک رک ــار ی ــادار در کن ــن اوراق به  توک
غیرقابــل تغییــر از مالکیــت می توانــد حقوق 
نگه دارنــده  قانونــی  مســئولیت های  و 
توکــن را به صــورت الصاق شــده بــه همــراه 
داشــته باشــد. ایــن ویژگــی شــفافیت را بــه 
ــدار  ــه خری ــد و ب ــه می کن ــا اضاف تراکنش ه
اجــازه می دهــد تــا طــرف مقابــل را به طــور 
کامــل شناســایی کنــد، بــا حقــوق طرفیــن 
ــن را  ــت توک ــوابق مالکی ــود و س ــنا ش آش

ــد. مشــاهده کن
•دسترسپذیریبیشتر: 

طریــق  از  می توانــد  توکن ســازی 
ــاز  ــدار موردنی ــل مق ــان و حداق ــش زم کاه
ــترش  ــب گس ــرمایه گذاری موج ــرای س ب
ســرمایه گذاری روی دارایی هــا در بیــن 
طیــف گســترده تری از کاربــران شــود. 
قابلیــت تقســیم توکن هــا بســیار بــاال 
اســت؛ ایــن موضــوع بدیــن معنی اســت که 
ســرمایه گذاران می تواننــد توکن هایــی را 
خریــداری کننــد کــه درصــد بســیار کمتری 
از دارایــی اصلــی را شــامل می شــود. قیمــت 
ــا راه را  ــان تراکنش ه ــردازش آس ــن و پ پایی
ــغ  ــل مبال ــه حداق ــش قابل توج ــرای کاه ب
ــن،  ــد. عاوه برای ــاز می کن ــرمایه گذاری ب س
توکن هــای  بیشــتر  نقدشــوندگی 
اوراق بهــادار می توانــد حداقــل زمــان 
ــرا  ــد؛ زی ــز کاهــش ده ــرمایه گذاری را نی س
توکن هــای  می تواننــد  ســرمایه گذاران 
ــد،  ــه کنن ــه مبادل ــای ثانوی ــود را در بازاره خ
بازارهــای ثانویــه از لحــاظ نظــری وســعتی 
جهانــی دارنــد و در تمامــی 24 ســاعت ایــام 

ــد. ــه )24/7( فعالن هفت
ــد  ــازی بتوان ــود توکن س ــی می ش پیش بین
منجــر بــه افزایــش دســترس پذیری و 
ســرعت در صنعــت مالــی شــده، هزینه های 
ــش داده و  ــت را کاه ــن صنع ــت در ای فعالی
ــن  ــد؛ بدی انجــام تراکنش هــا را تســهیل کن
ــا دالر  ــااًل تریلیون ه ــد احتم ــب می توان ترتی
ــل  ــای غیرقاب ــوس در دارایی ه ارزش محب
نقــد شــدن را آزاد کــرده و حجم معامــات را 

ــد. ــش ده ــم گیری افزای ــرز چش ــه ط ب
مزایــای مذکــور بیشــتر در مورد دســته هایی 
ــوان  ــواًل به عن ــه معم ــد ک ــی صادقن از دارای
دارایــی غیرقابــل نقــد شــدن در نظــر گرفته 
ــد  ــی می توانن ــن دارایی های ــوند. چنی می ش
از شــفافیت و ســرمایه گذاری حداقلــی 
بهره منــد شــوند. زمانــی کــه در مــورد 
توکن ســازی دارایی هــا بحــث می شــود، 
دو حــوزه امــاک و آثــار هنــری بیشــتر 
توکن ســازی  می کننــد.  جلب توجــه 
ــک  ــه ی ــه ب ــدون اینک ــود ب ــب می ش موج
ســرمایه گذاری بــزرگ نیــاز باشــد بتــوان بــا 
مبلغــی انــدک روی بخشــی از یــک قطعــه 
هنری یــا ســاختمان خــاص ســرمایه گذاری 
ــروش رســاند. ــه ف کــرد و به ســادگی آن را ب
در ایــن قســمت از بحــث توکن ســازی 
مزیتــی تحــت عنــوان تأمیــن مالــی جمعی 
مطــرح می شــود کــه بــر مبنــای آن 
ــک  ــرای ی ــاز ب ــورد نی ــرمایه م ــوان س می ت
ــزی  ــدی و هــر چی ــده، طــرح، واحــد تولی ای
ــا  ــزرگ دارد را ب ــرمایه ای ب ــه س ــاز ب ــه نی ک
توکن ســازی فراهــم کــرد. بــه ایــن صــورت 
ــای  ــه توکن ه ــاز ب ــورد نی ــرمایه م ــه س ک
متعــدد تقســیم می شــود و مشــارکت 
توکن هــا  ایــن  بــا خریــد  کننــدگان 
می تواننــد در آن ایــده، طــرح، واحــد تولیدی 
و... مــورد نظــر ســرمایه گذاری کننــد. 

بــه هــر روی توانایــی انتخــاب آزادانــه محل 
ــدی از  ــرمایه گذاری، عصــر جدی ــدار س و مق
شخصی ســازی و سفارشی ســازی را در 
ــد  ــان خواه ــه ارمغ ــرمایه گذاری ب ــوزه س ح
آورد؛ عصــری جدیــد کــه روزبــه روز بــر 

اهمیــت آن افــزوده می شــود.

چالش های پیش روی توکن سازی

ــر  ــی ب ــاد مبتن ــه اقتص ــد ک ــرار باش ــر ق اگ
ــا  ــه ب ــد در مواجه ــد، بای ــد کن ــن رش توک
ــود.  ــدان ش ــروز می ــا پی ــی از چالش ه برخ
یکــی از بزرگ تریــن ایــن چالش هــا 
در حــوزه قانون گــذاری خواهــد بــود. 
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معمــواًل  بهــادار  اوراق  قانون گــذاری 
ــف  ــه اســتفاده از ابزارهــای مختل نســبت ب
ــی  ــن معن ــه  ای ــت؛ ب ــی اس ــاوری خنث فّن
ــای  ــه ویژگی ه ــه ب ــا توج ــا ب ــه توکن ه ک
ــم  ــوزه تنظی ــد در ح ــود می توانن ــق خ دقی
مقــررات مشــخصی قــرار بگیرنــد کــه 
ــد  ــر می توان ــور دیگ ــه کش ــوری ب از کش
متفــاوت باشــد )الزم بــه ذکــر اســت، 
بســیاری از توکن هــا، علی الخصــوص 
ــهام،  ــی و س ــتوانه دارائ ــا پش ــای ب توکن ه
شــباهت بســیاری بــه اوراق بهــادار دارنــد(. 
ایــن تفــاوت رویکــرد نه تنهــا بــرای تولیــد 
و فــروش اولیــه توکن هــا بلکــه بــرای 
ــز  ــه نی ــای ثانوی ــا در بازاره ــه آن ه معامل
صــادق اســت. درنتیجــه، درصورتی کــه 
مبــادالت  از  وضع شــده  مقــررات 
بین المللــی توکن هــا جلوگیــری کننــد 
ــا  ــازی دارایی ه ــای توکن س ــیار از مزای بس
از دســت خواهــد رفــت. توســعه بازارهــای 
خریدوفــروش توکــن و فراتــر رفتــن از 
ــوزه  ــن ح ــای ای ــی از نیازه ــای مل مرزه
ــی  ــررات بین الملل ــا مق ــازگاری ب اســت. س
ــده  یــک نقطــه عطــف غیرمحتمــل در آین
ــفافیت در  ــاد ش ــا ایج ــت؛ ام ــک اس نزدی
ــا و تســهیل  ــذاری توکن ه فضــای قانون گ
مشــارکت در اقتصــاد توکــن یــک گام 
ــق  ــرای تحق ــت ب ــیر درس ــو و مس روبه جل

اســت. توکن ســازی  فرصت هــای 
عاوه برایــن، مقــررات اختصاصــی مربــوط 
ــای  ــل راهنمایی ه ــا حداق ــا ی ــه توکن ه ب
ــا اســتقبال  ــا ب ــب رگوالتوره واضــح از جان
ــب در  ــه اغل ــد؛ چراک ــد ش ــه رو خواه روب
مــورد تعریــف یــک توکــن در قانــون، عدم 

ــود دارد.  ــت وج قطعی
ــه  ــر گرفت ــد در نظ ــن موضــوع بای ــه ای البت
شــود کــه هرچنــد بــه نظــر می رســد وضــع 
مقــررات بــرای یــک فّنــاوری غیرمتمرکــز 
ــت؛  ــض اس ــری متناق ــته ام ــر وابس و غی
امــا بایــد توجــه داشــت کــه خطــرات 
ــه  ــن ک ــی و ام ــه چارچــوب قانون ــدم ارائ ع
زمینه ســاز پیشــرفت فّنــاوری می شــود، 

ــت. ــتر اس ــیار بیش بس
ــه  ــد ب ــکافانه می توان ــی موش ــود بررس نب
ــود و  ــر ش ــی منج ــای تقلب ــد پروژه ه تولی
امکان هــای نفــوذ بــه شــبکه ها را افزایــش 
دهنــد؛ موضوعــی کــه عمدتــاً بــرای یــک 
ــه  ــوذ ب ــت. نف ــج اس ــور رای ــاوری نوظه فّن
شــبکه و پروژه هــای تقلبــی نه تنهــا 
متضــرر  را  اقتصــاد  و  ســرمایه گذاران 
ــد  ــی آن  می توان ــرد، بلکــه فراوان خواهــد ک
ــده و  ــرمایه گذاران ش ــردی س ــب دلس موج
در مجمــوع اقتصــاد توکــن را تحــت تأثیــر 

ــد. ــرار ده ق

تا بــه امــروز رویکردهــای ناهمگونــی برای 
قانون گــذاری و پذیــرش توکن ســازی 
مع ذالــک  اســت.  داشــته  وجــود 
نشــانه هایی وجــود دارد کــه زیرســاخت 
ــاد  ــرش اقتص ــال پذی ــنتی در ح ــازار س ب
ــیون  ــال، کمیس ــرای مث ــت. ب ــن اس توک
بــورس و اوراق بهــادار ایاالت متحــده و 
ــه  ــادار اتحادی ــورس و اوراق به ــازمان ب س
اروپــا در ایــن زمینــه اظهارنظرهایــی 
داشــته اند. از ســوی دیگــر، کشــورهای 
مالــت و ســوئیس برنامه هــای مترقی تــری 
ــا اوراق  ــازار جدید ب را برای تطبیــق فضای ب
ــد.  ــی کرده ان ــده اجرای ــز ش ــادار توکنای به
ــذاری واضــح از  داشــتن چارچــوب قانون گ

دیگــر توکن هــا می افتــد؛ اگــر ارتبــاط 
ــی  ــان واقع ــای جه ــا دارایی ه ــا ب توکن ه
ــود از  ــات نش ــد اثب ــی می کنن ــه نمایندگ ک
ــود. ــته می ش ــدت کاس ــا به ش ارزش آن ه
حاکمیــت موضــوع دیگــری اســت کــه باید 
موردتوجــه قــرار گیــرد. اگــر مالکیــت یــک 
ــزاران  ــن ه ــد ســاختمان در بی ــی مانن دارای
ــرای  ــی ب ــزه کم ــود انگی ــیم ش ــر تقس نف
مالکیــن به منظــور تأمیــن هزینه هــای 
ــداری  ــه نگه ــد هزین ــا آن مانن ــط ب مرتب
یــا جمــع آوری اجاره بهــا وجــود دارد. 
ــک  ــورد ه ــی در م ــن نگرانی های همچنی
وجــود دارد کــه بــرای هــر دارایــی دیجیتال 
ــی،  ــات دارای ــی از ثب ــت. نگران ــادق اس ص
ــز  ــی دارد نی ــان باالی ــه نوس ــازاری ک در ب
بســیار حائــز اهمیــت اســت. مــوارد مذکــور 
ــد  ــه بای ــتند ک ــی هس ــه نگرانی های ازجمل
ــه  ــا توج ــه  آن ه ــازی ب ــث توکن س در بح
ــی  ــای ذات ــی از ویژگی ه ــه یک ــرد، البت ک
فّنــاوری دفتــر کل توزیــع شــده ایــن اســت 
ــا را  ــب در دارایی ه ــکان هــک و تقل ــه ام ک
کاهــش می دهــد زیــرا بــرای دســت بــردن 
در یــک دارایــی بایــد بــه بیــش از 50 درصد 

ــرد.  ــوذ ک ــاب ها نف حس
بازیگرانــی  دارایی هــا  توکن ســازی 
از تمامــی ســطوح شــامل دولت هــا، 
شــرکت های  مرکــزی،  بانک هــای 
را  محلــی  انجمن هــای  و  خصوصــی 
درگیــر خواهــد کــرد و پیشــبرد آن بــه 
تــاش جمعــی آن هــا بــرای توســعه 

اقتصــاد دیجیتــال دارد. 
ــازی  ــه توکن س ــت ک ــد گف ــان بای در پای
جدیــد  ســامانه های  ایجــاد  امــکان 
مالــی را فراهــم می کنــد کــه بســیار 
گســترده تر  و  کاراتــر  دموکراتیک تــر، 
خواهنــد بــود. در حــال حاضــر توکن ســازی 
ــد  ــران جدی ــت. بازیگ ــت اس ــک واقعی ی
به ســرعت در حــال ایجــاد پلتفرم هــای 
اختصاصــی خــود هســتند؛ همچنیــن 
نیــز  بــازار  ســنتی  زیرســاخت های 
ــرای  ــیر ب ــازی مس ــانه هایی از هموارس نش
پذیــرش جریــان اصلــی از خــود بــروز 

داده انــد.
ــس  ــژه از جن ــی به وی ــال موانع ــن ح ــا ای ب
رگوالتــوری پیــش روی پذیــرش گســترده 
ــال  ــر ح ــه ه ــود دارد؛ ب ــازی وج توکن س
همــکاری بازیگــران از تمامــی ســطوح 
می توانــد بــه رفــع ایــن موانــع منجــر 
ــرات  ــا تغیی ــه ب ــاتی ک ــا مؤسس ــود. تنه ش
فّنــاوری همــراه هســتند، بــرای آینــده 
برنامه ریــزی می کننــد و بــا واقعیت هــا 
ــات خــود  ــه حی ــد ب ــد می توانن ــار می آین کن

ــد. ــه دهن ادام

ــه  ــد ب ــکافانه می توان ــی موش ــود بررس نب
ــود  ــر ش ــی منج ــای تقلب ــد پروژه ه تولی
و امکان هــای نفــوذ بــه شــبکه ها را 
ــًا  ــه عمدت ــی ک ــد؛ موضوع ــش دهن افزای
بــرای یــک فّنــاوری نوظهــور رایــج اســت. 
نفــوذ بــه شــبکه و پروژه هــای تقلبــی 
را  اقتصــاد  و  ســرمایه گذاران  نه تنهــا 
متضــرر خواهــد کــرد، بلکــه فراوانــی 
دلســردی  موجــب  می توانــد  آن  
مجمــوع  در  و  شــده  ســرمایه گذاران 
اقتصــاد توکــن را تحــت تأثیــر قــرار دهــد

اهمیــت حیاتــی بــرای توســعه امــن اقتصاد 
ــت. ــوردار اس ــن برخ ــر توک ــی ب مبتن

ــد  ــل جدی ــا راه ح ــاوری ی ــر فّن ــد ه همانن
مــوارد دیگــری به جــز قانون گــذاری 
نیــز وجــود دارنــد کــه بایــد تعییــِن 
ــاط  ــظ ارتب ــی حف ــوند. چگونگ ــف ش تکلی
ــه آن  ــی منتســب ب ــی واقع ــا دارای توکــن ب
ــن شــود.  ــد تعیی ــه بای ــواردی اســت ک از م
بــرای مثــال، تصــور کنیــد کــه شــما مالک 
ــه نشــان دهنده درصــد  ــی هســتید ک توکن
ــک  ــا در بان ــمش ط ــی از ۱00 ش کوچک
ــود.  ــم می ش ــمش آن گ ــج ش ــت و پن اس
چــه اتفاقــی بــرای توکن هــای شــما و 
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رقابت سالم و 
خدمات رساین 
بهرت با اقتصاد 
مبتین بر توکن

ناهیداسدیون
 کارشناس توسعه کسب وکار

وقتــی دربــاره ماهیــت توکــن صحبــت بــه میــان می آیــد نقطــه نظرات 
افــراد بــا یکدیگــر تــا حــدی همپوشــانی دارنــد؛ بــه هــر صــورت دلیــل 
تکــرار ایــن پرســش در ماهنامــه پیــش روی رســیدن بــه یــک تعریــف 
ــوی  ــوع گفت وگ ــت. موض ــن اس ــت توک ــاره ماهی ــد درب ــری واح نظ
پیــش رو کــه بــا میثــم رضایــی مدیــر روابــط عمومــی مجموعــه کویــن 
ــران انجــام شــده اســت موضــوع ماهیــت توکــن و کارکردهــای آن  ای
اســت. میثــم رضایــی بــه مــدت نزدیــک 8 ســال اســت کــه در فضــای 
ــام  ــه انج ــی ک ــوده و از پروژه های ــت ب ــه فعالی ــغول ب ــن مش بالک چی
ــتم های  ــی سیس ــال طراح ــه دنب ــه ب ــت ک ــت اس ــروژه کواالمن داده پ
کامنت گــذاری بــر بســتر بالک چیــن اســت، از دیگــر پروژه هایــی کــه او 
در آن مشــغول بــه فعالیــت اســت، طراحــی یــک کیف پــول بــا قابلیت 
پرداخــت خــرد  اســت. عمــده فعالیت هــای میثــم رضایــی روی شــبکه 
BSV اســت و دلیــل آن را عــدم مشــکل مقیاس پذیــری و پاییــن بــودن 
ــاظ  ــدار از لح ــبکه پای ــک ش ــد و آن را ی ــی می کن ــبکه معرف ــزد ش کارم
پروتــکل و تغییــرات اساســی می دانــد. آنچــه در پــی می آیــد مشــروح 

ــم رضایــی اســت. ــا میث ــوس ب گفت وگــوی ماهنامــه ققن
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بهعنــوانفتــحبــاببفرماییــدکــهمعنــایماهــوی
ــنازنظرشــماچیســت؟ توک

ــر  ــدارد و بیانگ ــی ن ــودش ماهیت ــه از خ ــزی ک ــر چی ــه ه اصــواًل ب
ــر  ــز دیگ ــود، آن چی ــه می ش ــن گفت ــت توک ــری هس ــز دیگ چی
می توانــد یــک ارزش، یــک ســرویس، یــک کاالی فیزیکــی، 
ــز دیگــری باشــد کــه توکــن  ــا هــر چی ــال ی یــک ســرمایه دیجیت
ــال  ــورت دیجیت ــه ص ــت ب ــا خدم ــی ی ــر آن دارای ــت بیانگ در نهای
ــم،  ــی آن بپردازی ــه مفهــوم کل ــه توکــن ب ــم ب اســت. اگــر بخواهی
ــم و  ــه بوده ای ــن مواج ــا توک ــز ب ــته نی ــا در گذش ــت م ــد گف بای
ــد  ــد، مانن ــود بوده ان ــته موج ــز در گذش ــی نی ــای فیزیک توکن ه
بلیت هــا یــا ژتــون غــذای دانشــگاه ها کــه خــود بــه نوعــی 
ــد آن  ــما می توانی ــه ش ــت ک ــی اس ــر خدمت ــتند و بیانگ ــن هس توک
ــن  ــن چنی ــف توک ــاده تعری ــورت س ــذا به ص ــد. ل ــت کنی را دریاف

ــت.  ــزی اس چی
درواقــعمیتــوانگفــت
ــود ــمخ ــکناسه ــهاس ک
ــناســت...  ــیتوک ــهنوع ب
بلــه اســکناس هــم می توانــد 
مباحــث  در  باشــد،  توکــن 
یــک  را  اســکناس  اقتصــادی 
نظــر  در   Promissory note

ــه  ــول ک ــک ق ــی ی ــد، یعن می گیرن
ــد،  ــما می ده ــه ش ــی ب ــک ارگان ی
ــورد  ــکناس ارگان م ــورد اس در م
نظــر می شــود بانــک مرکــزی 
کــه بــه شــما ایــن قــول را 
ــن  ــما ای ــرگاه ش ــه ه ــد ک می ده
کاغــذ را بــرای مــن بیاوریــد 
معــادل آن بــه شــما دارایــی 
تعلــق می گیــرد. در گذشــته تــا 
ســال ۱97۱ معــادل اســکناس 
پشــتوانه آن یعنــی طــا در اختیــار 
فــرد قــرار می گرفــت و اکنــون 
ــده و  ــذف ش ــز ح ــتوانه نی آن پش
صرفــًا اعتبــار بانــک مرکــزی 
ــرد داده  ــه ف ــت ب ــه پشــتوانه دول ب

. د می شــو

ــتازفضــای طــرحصیان
مجــازیکــهاخیــراًدر
مطرحشــده مجلــس

اســتچــهتأثیــریرویتوســعهاقتصــاددیجیتــال
وبحــثتوکنایــزکــردنداراییهــاداردوچــه
آســیبهاییدرحــوزهرگوالتــوریواردخواهــد

کــرد؟
ــه طــور کامــل  ابتــدا بایــد عــرض کنــم کــه بنــده ایــن طــرح را ب
ــه  ــده ام و آنچ ــی خوان ــاره آن مطالب ــا درب ــرده ام؛ ام ــه نک مطالع
از خــال ایــن مطالعــات دریافــت کــردم ایــن اســت کــه 2 
ــاره طــرح صیانــت از فضــای مجــازی وجــود  ادعــای اساســی درب
ــت،  ــازی نیس ــال محدودس ــه دنب ــرح ب ــن ط ــه ای ــک اینک دارد، ی
و دوم اینکــه ایــن طــرح بــه دنبــال حمایــت از ســرویس ها، 
پلتفرم هــای داخلــی هســتند. حــال چــون  اپلیکیشــن ها و 
ــه  ــد ک ــن کرده ان ــز تدوی ــی نی ــک قانون ــد، ی ــت دارن ــد حمای قص

به هیچ وجــه سرویســی را فیلتــر نمی کننــد تــا یــک مشــابه 
ــه  ــی اســت ک ــن ادعای ــی آن وجــود داشــته باشــد. ای ــًا ایران کام
ــر  ــا ه ــخصه ب ــن به ش ــت، م ــرح اس ــت مط ــرح صیان ــورد ط در م
شــکلی از فیلترینــگ مخالــف هســتم، در الیه هــای تجــاری 
ــرویس  ــک س ــال ی ــه دنب ــه ب ــرادی ک ــادی اف ــث اقتص و مباح
ــذف  ــا ح ــه ی ــد ک ــواری دارن ــدری دش ــان به ق ــد خودش می رون
ــه  ــیده اند ک ــی رس ــه درک ــا ب ــد ی ــت می خورن ــا شکس ــوند ی می ش
ــازار آزاد  ــد ب ــًا بای ــد، نهایت ــک ســرویس درســت را انتخــاب کنن ی
ــک  ــده ی ــر در آین ــال اگ ــرای مث ــی وجــود داشــته باشــد. ب و رقابت
سیســتم شــبیه اینســتاگرام طراحــی کننــد و بافاصلــه پــس از آن 
ــن سیســتم شــاید در ظاهــر شــبیه  ــر شــود، ای ــن ســرویس فیلت ای
ــه دو دلیــل  اینســتاگرام باشــد امــا هرگــز کارایــی اینســتاگرام را ب
پیــدا نمی کنــد، یکــی اینکــه توانایی هایــی کــه اینســتاگرام 
دارد متفــاوت و بیشــتر اســت و 
دوم اینکــه سیســتم مــا محلــی 
ــب وکارها  ــیاری از کس ــت، بس اس
ــدود  ــران مح ــل ای ــه داخ ــا ب تنه
نیســتند، بلکــه بــا خــارج از کشــور 
نیــز ارتبــاط دارنــد. لــذا بایــد ایــن 
نکتــه مدنظــر قــرار داده شــود 
ولــی به هیچ وجــه ایــن نکتــه 
ــت و  ــده اس ــرار داده نش ــر ق مدنظ
ــی  ــر داخل ــا از منظ ــه تنه ــه قضی ب
ــر  ــه دیگ ــت. نکت ــده اس ــه ش توج
ــاد  ــا ایج ــری البی ه ــه یکس اینک
معــدود،  تعــدادی  و  می شــود 
توســط البی هایــی کــه دارنــد 
را  ســرویس هایی  یکســری 
شــبیه  کــه  می کننــد  تعریــف 
امــا  اســت  اصلــی  ســرویس 
آن کار را نمی کنــد و طبــق آن 
ــر  ــرده و ب ــاد ک ــت ایج ــک ران ی
اســاس آن رانــت بــرای نمونــه 
یــک شــبهه یوتیــوب ایجــاد و 
یوتیــوب را فیلتــر می کننــد؛ در 
نهایــت طــرح صیانــت بــرای 
در  مختلــف  بیزینس هــای 
صنعــت IT و شــرکت های نــرم 

ــت. ــه اس ــک فاجع ــزاری ی اف

میرســد نظــر بــه
کــهدرحــوزهفنّــاوریبالکچیــنودفتــرکل
آســیبهای طــرح ایــن نیــز توزیعشــده

باشــد... داشــته همــراه بــه فراوانــی
ــه یــک فکاهــی  اساســًا در ایــن حــوزه موضــوع کمــدی شــده و ب
ــاد  ــه ایج ــی ک ــاظ مفهوم ــه لح ــن ب ــرا باک چی ــت، زی ــبیه اس ش
ــر کل  ــا دفات ــت. م ــودن اس ــی ب ــر عموم ــی ب ــت مبتن ــرده اس ک
زیــادی داشــته ایم تفــاوت باک چیــن بــا دیگــر دفاتــر کل 
ــوم  ــًا مفه ــت. اساس ــودن آن اس ــی ب ــودن و جهان ــی ب در عموم
ــًا  ــی عم ــدارد، یعن ــی ن ــدن هم خوان ــی ش ــا محل ــن ب باک چی
ــا  ــفافیت داده ه ــت و ش ــه عمومی ــن ک ــل باک چی ــتین اص نخس
اســت و بــه همیــن دلیــل داده هــا دســت کاری نمی شــوند 
ــوان  ــت عن ــی تح ــم مفهوم ــا نمی توانی ــًا م ــده و اساس ــض ش نق

ــی  ــودش ماهیت ــه از خ ــزی ک ــر چی ــه ه ــوالً ب اص
نــدارد و بیانگــر چیــز دیگــری هســت توکــن 
ــک  ــد ی ــر می توان ــز دیگ ــود، آن چی ــه می ش گفت
ــک  ــی، ی ــک کاالی فیزیک ــرویس، ی ــک س ارزش، ی
ســرمایه دیجیتــال یــا هــر چیــز دیگــری باشــد کــه 
ــت  ــا خدم ــی ی ــر آن دارای ــت بیانگ ــن در نهای توک
ــه  ــم ب ــر بخواهی ــت. اگ ــال اس ــورت دیجیت ــه ص ب
توکــن بــه مفهــوم کلــی آن بپردازیــم، بایــد گفــت 
ــم  ــه بوده ای ــن مواج ــا توک ــز ب ــته نی ــا در گذش م
و توکن هــای فیزیکــی نیــز در گذشــته موجــود 
بوده انــد، ماننــد بلیت هــا یــا ژتــون غــذای 
ــتند  ــن هس ــی توک ــه نوع ــود ب ــه خ ــگاه ها ک دانش
ــد آن  ــما می توانی ــه ش ــت ک ــی اس ــر خدمت و بیانگ
ــف  ــاده تعری ــورت س ــذا به ص ــد. ل ــت کنی را دریاف

ــت ــزی اس ــن چی ــن چنی توک
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باک چیــن ملــی و چیــزی شــبیه بــه ایــن کــه در یــک جغرافیــای 
ــوم  ــن مفه ــًا ای ــیم، اساس ــته باش ــوند داش ــتفاده ش ــی اس خاص
ــا  ــت ب ــن دس ــواردی از ای ــت و م ــرح صیان ــت و ط ــت اس نادرس

مقولــه باک چیــن کامــًا در تعــارض اســت.

درســطحجهــانچــهپروژههایــیبــهلحــاظ
توکنســازیوبالکچیــنمطــرحاســتتــا
بتوانــدیکســریازمشــکالتایــرانرانیــزمرتفــع

ــازد؟ س
ــاک و  ــه ام ــود ک ــن ب ــروژه در ژاپ ــک پ ــم ی ــال می زن ــک مث ی
ــود،  ــرده ب ــز ک ــود و توکنای ــرده ب ــن ب ــتغات را روی باک چی مس
ــن،  ــا ۱00 توک ــری را ب ــه ۱00 مت ــک خان ــال ی ــرای مث ــی ب یعن
ــداد  ــر تع ــه ه ــبت ب ــد نس ــما می توانی ــال ش ــد، ح ــز می کنی توکنای

ــه  ــن خان ــد از ای ــه داری ــی ک توکن
اشــتراک داشــته باشــید، در اجــاره 
دادن، در فــروش و در بســیاری 
همیــن  حــال  دیگــر،  مــوارد 
ــود،  ــور ش ــر وارد کش ــناریو اگ س
شــما بــه تهــران نــگاه کنیــد 
ــد  ــکان خری ــًا ام ــران عم در ته
خانــه بــرای بســیاری از افــراد 
وجــود نــدارد و تقریبــًا از دســترس 
افــراد خــارج اســت کــه بخواهنــد 

ــوند. ــه ش ــب خان صاح
یکــی از راهکارهــا ایــن اســت 
کــه شــما کل یــک خانــه را 
نخریــد، شــما نمی توانیــد ایــن 
تــورم را رد کــرده تــا توانایــی 
ــا   ــد، ام ــدا کنی ــه را پی ــد خان خری
شــاید بتوانیــد ۱0 متــر خانــه 
بخریــد، لیکــن مــا خانــه ۱0 
متــری نداریــم، حــال اگــر مــا 
بتوانیــم امــاک را توکنایــز کنیــم 
و قانــون هــم از آن حمایــت کنــد، 
ماننــد دانگ هــای ســند خانــه 
کــه شــکلی از خــرد کــردن اســت، 
ــه را  ــک خان ــم ی ــا بتوانی ــی م وقت
ــم  ــیم کنی ــمت تقس ــه ۱000 قس ب
ــال 50  ــرای مث ــد ب ــما بتوانی و ش
ــه را  ــک خان ــع از ی ــانتیمتر مرب س
بخریــد یــا یــک متــر مربــع را 

ــدت در  ــه ش ــه ب ــت ک ــناریوهایی اس ــی از س ــن یک ــد، ای بخری
ایــران می توانــد کاربــرد داشــته باشــد. ســناریوی دیگــری 
ــک  ــن ریس ــت، ای ــن اس ــره تأمی ــث زنجی ــت بح ــرح اس ــه مط ک
ــد محتمــل اســت  ــداری می کنی ــزی کــه شــما خری ــرای هــر چی ب
ــورد  ــن م ــن در ای ــره تأمی ــد، زنجی ــل باش ــر اص ــی و غی ــه تقلب ک
ــز  ــا توکنای ــما ب ــه ش ــد ک ــما کمــک کن ــه ش ــه ب ــد این گون می توان
ــک بســته  ــی، ی ــده غذای ــک وع ــد ی ــک محصــول، مانن ــردن ی ک
ــه  ــن شــوید آن محصــول در کارخان ــد مطمئ گوشــت و ... می توانی
اصلــی تولیــد شــده، از آنجــا خــارج شــده و نهایتــًا بــه دســت شــما 
رســیده اســت. بــه یــک جملــه اشــاره می کنــم کــه آقــای عباســی 
ــی  ــر جای ــد: »ه ــرح می کنن ــواره مط ــوس هم ــی ققن ــر آکادم مدی
ــد«  ــا می آی ــک م ــه کم ــن ب ــت باک چی ــود دروغ گف ــه می ش ک

و متأســفانه در کشــور مــا معضــل دروغگویــی بســیار زیــاد اســت و 
ــک  ــا کم ــد در اینج ــن می توان ــود دارد باک چی ــت وج ــث ران بح

ــد. ــا کن ــه م ــیاری ب بس

فرهنگســتانزبــانوادبیــاتفارســیواژهبهامهــر
ــر ــهنظ ــردهاســت،ب ــنهادک ــنپیش ــرایتوک راب
ــاییهایی ــتیهاونارس ــهکاس ــنواژهچ ــماای ش

دارد؟
ــاط  ــته ام ارتب ــز نتوانس ــه نی ــا واژه رایان ــوز ب ــده هن ــش بن واقعیت
ــم به صــورت  ــر بخواهی ــر اگ ــاره واژه بهامه ــا درب ــم، ام ــرار کن برق
واژگانــی نــگاه کنیــم، در برخــی از توکن هــا، ایــن توکن هــا 
ــر  ــا بهامه ــن توکن ه ــاید در ای ــتند ش ــری ارزش هس ــر یکس بیانگ
معنــی دار باشــد، امــا بســیاری از مــوارد پیــش می آیــد کــه 
شــما یــک چیــزی را توکنایــز 
می کنیــد، نــه بــه ایــن دلیــل 
کــه ارزش را بــه وجــود آورده، 
انتقــال داده یــا ذخیــره کنیــد، 
بلکــه تنهــا بــرای ایــن اســت 
را  یــک چیــز  تاریخچــه  کــه 
ــال  ــرای مث ــد. ب ــت کنی ــد ثب بتوانی
در همیــن زنجیــره تأمیــن در 
ــر  ــن بیانگ ــوارد توک ــیاری از م بس
ارزش آن چیــز نیســت بلکــه توکن 
ــه  ــی ک ــه تاریخچــه اتفاقات ــا ب تنه
بــرای یــک محصــول افتاده اســت 
ــما  ــا ش ــد و در اینج ــاره می کن اش
بهــا  مفهــوم  بــه  نمی توانیــد 
اســتناد کنیــد و بــه نظــر مــن واژه 
ــن را  ــب توک ــه جوان ــر هم بهامه
پوشــش نمی دهــد و نمی توانــد 

واژه درســتی باشــد.

وقتــیازتوکــنصحبــت
میکنیــمبیشــترســاخت
مدنظرمــان اقتصــادی
اســت،حــالپرســشایــن
ــازیدر ــهتوکنس اســتک
ــری ــاحتهایدیگ ــهس چ
ــدا ــتردگیپی ــدگس میتوان

ــد؟ کن
بــه بحــث اقتصــادی کــه خود شــما 
اشــاره کردیــد، امــا بــرای مثــال در عرصــه سیاســت شــما می توانیــد 
ــه  ــا ایجــاد رأی گیــری، توکــن را در مقــام هویــت دیجیتــال خــود ب ب
صــورت عمومــی اســتفاده کنیــد، ایــن توکــن بــه اطاعــات هویتــی 
ــت  ــک موجودی ــه ی ــن اســت ک ــر ای ــا بیانگ ــما متصــل نیســت ام ش
حقیقــی دارنــده ایــن توکــن اســت و ایــن موجودیــت حقیقــی توکــن 
ــا  ــد در انتخابات ه ــا می توانی ــا توکن ه ــه ب ــدارد. در نتیج ــری ن دیگ
شــرکت کــرده و شفاف ســازی بســیار باالیــی ایجــاد کنیــد. همچنیــن 
ــرکت  ــوان ش ــز می ت ــن نی ــره تأمی ــث زنجی ــازی در بح ــا توکن س ب
ــذا در جاهایــی کــه می تــوان دروغ گفــت، فریــب داد و تاریــخ  کــرد؛ ل
را تحریــف کــرد، باک چیــن می توانــد کمــک زیــادی بــه مــا بــرای 

ــد. ــات ســوء کن ــن اتفاق ــری از ای جلوگی
همچنیــن در بخش هایــی کــه امنیــت برایشــان اهمیــت دارد از 

برخــی از توکن هــا، بیانگــر یکســری ارزش هســتند 
ــد،  ــی دار باش ــر معن ــا بهامه ــن توکن ه ــاید در ای ش
ــما  ــه ش ــد ک ــش می آی ــوارد پی ــیاری از م ــا بس ام
یــک چیــزی را توکنایــز می کنیــد، نــه بــه ایــن دلیل 
کــه ارزش را بــه وجــود آورده، انتقال داده یــا ذخیره 
کنیــد، بلکــه تنهــا بــرای ایــن اســت کــه تاریخچــه 
ــال در  ــرای مث ــد. ب ــد ثبــت کنی ــز را بتوانی یــک چی
همیــن زنجیــره تأمیــن در بســیاری از مــوارد توکن 
ــا  ــن تنه ــه توک ــت بلک ــز نیس ــر ارزش آن چی بیانگ
بــه تاریخچــه اتفاقاتــی کــه بــرای یــک محصــول 

ــد ــاره می کن ــت اش ــاده اس افت
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توکن ســازی می تــوان اســتفاده کــرد، یکــی از مــواردی کــه از 
ــوان اســتفاده کــرد زمانــی اســت کــه شــما می توانیــد  توکن هــا می ت
داده هایــی را بــه یــک توکــن وصــل کنیــد و ایــن توکــن بیانگــر یــک 
موجودیــت حقیقــی اســت و طبــق داده هایــی کــه بــه توکــن متصــل 
ــف  ــب وکارهای مختل ــت، کس ــل نیس ــخص وص ــه ش ــا ب ــت ام اس
خدمــات دهــی بهتــری انجــام دهنــد، بــرای مثــال در بحث ســامت 
افــراد اگــر در توکنــی که بــه نامشــان اســت، تمــام اطاعات ســامت 
ــا دسترســی دادن  خــود را دائمــًا ثبــت کــرده و به روزرســانی کننــد و ب
ــاران را  ــد بیمــاری بیم ــر می توان ــج، آن پزشــک بهت ــه پزشــک معال ب

ــد. ــه کن ــی را تهی تشــخیص داده و نســخه درمان
اتفاقــاًدرایــنمــوردخــاصپیشــترهابحــث
ــت ــطمعاون ــالمتتوس ــایس ــازیپروندهه توکنس
ــط ــافق ــکوزارتبهداشــتمطــرحشــد،ام انفورماتی

ــد... ــرحش مط
کــه  پروژه هایــی  مــدل  ایــن   
مطــرح شــوند و تکلیفش مشــخص 
نشــود در کشــور ما مــوارد زیــادی را 

شــامل می شــوند.
ــاوری  ــه در فّن ــت ک ــد گف ــی بای  ول
باک چیــن و توکن ســازی کــه 
ــت  ــی اس ــگاه داده عموم ــک پای ی
شــما می توانیــد هویــت خــود را 
ــال  ــرای مث ــته و ب ــی نگهداش مخف
توســط سیســتم احــراز هویــت 
ــت  ــت هوی ــر انگش ــک و اث بیومتری
ــای  ــرده و  داده ه ــراز ک ــود را اح خ
ــک  ــان پزش ــود را نش ــامت خ س
معالــج خــود دهیــد، بــه ایــن 
صــورت کــه در مطــب پزشــک یک 
ــر  ــا اســکن اث ــه ب دســتگاه باشــد ک
انگشــت شــما بــه اطاعــات صفحه 
شــما در باک چیــن دسترســی پیــدا 
ــد،  ــات را ببین ــن اطاع ــرده و ای ک
ــام  ــه نظ ــادی ب ــیار زی ــک بس کم
ــخه  ــا نس ــرد ت ــد ک ــامت خواه س
ــخیص  ــده و تش ــه نش ــتباه تهی اش
پزشــکی اشــتباهی داده نشــود. شما 
اگــر تحقیــق کنیــد متوجــه خواهیــد 
شــد کــه چقــدر افــراد ســالیانه فوت 
می کننــد بــه ایــن دلیــل کــه 
نســخه ها را داروخانه هــا اشــتباه 

ــت  ــی اطاعــات ســامت شــما ثب متوجــه می شــوند. در نتیجــه وقت
ــوی  ــرده و جل ــک ک ــازی کم ــه شفاف س ــد ب ــدر می توان ــود چق می ش
اشــتباهات نســخه خوانی و فراموشــی اطاعــات بالینــی گرفتــه شــود. 
ــه  ــش هزین ــئله کاه ــایانی در مس ــک ش ــن کم ــه باک چی در نتیج

درمــان در کشــور می کنــد.

ــن ــفتوک ــیدرکی ــهتوکن ــایچ ــماج ــرش ــهنظ ب
ــن ــکتوک ــدی ــربخواهی ــیاســتواگ ــوسخال ققن
ــد؟ ــنهادمیدهی ــیپیش ــهتوکن ــدچ ــنهاددهی راپیش

ــا  ــواره ب ــن هم ــم، م ــرح کن ــه ای را مط ــک نکت ــد ی ــاره بای ــن ب در ای
ــد  ــد مانن ــه می ده ــب وکارها ارائ ــه کس ــاداری ک ــرویس های وف س
ــا دیگــر اشــکال خدمــات  ــه مــی داد ی دیجی بــن کــه دیجــی کاال ارائ

ــع این هــا یکســری توکــن  ــاداری دچــار مشــکل می شــدم. در واق وف
هســتند کــه جاهــای مختلــف پخش انــد و بــه تنهایــی ارزشــی ندارند 
و خیلــی کــم پیــش می آیــد بــه جایــی برســند کــه ارزشــمند شــوند، 
ــًا در  ــه مث ــت ک ــی ریخ ــک ظرف ــا را در ی ــد این ه ــر می ش ــال اگ ح
ــر  ــاز اگ ــم، ب ــت کن ــاداری دریاف ــک توکــن وف ــن ی ــرواز م صــورت پ
غــذا هــم خریــدم همــان توکــن را بگیــرم، احتمــال اینکــه ایــن ظرف 
ــن  ــوس در توک ــر شــود بیشــتر می شــد. در شــبکه ققن ــر پ ــن زودت م
طــا و المــاس کارهــای خیلــی خوبــی شــده اســت. حــال اگــر بتوانند 
یــک توکــن واحــدی منتشــر کنــد و بــا چنــد کســب وکار بــزرگ مانند 
دیجــی کاال و علــی بابــا و شــرکت های هواپیمایــی وارد توافقاتی شــود 
ــد کــه مــن اگــر  ــن ســرویس ها کن ــه ای ــن توکــن را توکــن پای ــا ای ت
ــز از  ــد غــذا نی ــا خری مســافرت کــردم یــک توکــن دریافــت کنــم و ب
همــان توکــن دریافــت کنــم، ایــن بــرای مــن ارزشــمند می شــود زیرا 
مــن بــا فعالیــت روزانــه ام مبلغــی از 

ــم. ــاز می گردان ــه ام را ب هزین
نهایتــًا مســئله ایــن اســت کــه 
می توانــد  آنجایــی  در  ققنــوس 
ــد کــه یــک  ــق شــود کــه بتوان موف
ــه  ــد ک ــاداری منتشــر کن ــن وف توک
ــل  ــاداری در حداق ــن وف ــن توک ای
ــتفاده  ــزرگ اس ــب وکار ب ــه کس س
یــک  می توانــد  ایــن  شــود، 
ــن  ــه م ــد ک ــال باش ــت ایدئ وضعی
ــم  ــتفاده کن ــتیاق اس ــا اش ــر ب کارب
و بــرای مجموعــه ققنــوس هــم 

ــت. ــی اس ــیار عال بس
مجموعــه خــود البتــه
توکــن یــک ققنــوس
 KLT1ــوان ــاعن ــاداریب وف
ایــن توکــن وفــاداری  دارد... 
ققنــوس آن مشــکل را دارد کــه 
نمی تــوان در جاهــای دیگــری 
ــد  ــر می ش ــرد، اگ ــتفاده ک از آن اس
ــب وکار  ــه کس ــن در س ــن توک از ای
ــن  ــن توک ــرد ای ــتفاده ک ــر اس دیگ
ــرد  ــدا می ک ــتری پی ــب بیش مخاط
و ایــن خیلــی مهــم اســت کــه 
ــای  ــد در کســب و کاره شــما بتوانی
ــتفاده  ــود را اس ــن خ ــف توک مختل

کنیــد.

اگــرتوضیــحاضافــهایدرحــوزهتوکنســازیداریــد
ــهدهید؟ ــرایمــاارائ ب

ــد  ــی در چن ــا وارد دنیای ــود م ــتفاده ش ــت اس ــازی درس ــر توکن س اگ
ــای  ــن در فض ــک توک ــا ی ــن دنی ــه در ای ــویم ک ــده می ش ــال آین س
ــا  ــت؛ ام ــل نیس ــما متص ــت ش ــه هوی ــه ب ــود دارد ک ــی وج عموم
شــما فعالیت هایــی کــه انجــام می دهیــد شــرکت های مختلــف 
ــه  ــری ارائ ــات بهت ــما خدم ــه ش ــی ب ــن داده عموم ــتفاده از ای ــا اس ب
می دهنــد، بــرای مثــال دیجــی کاال یــا اســنپ متوجــه می شــوند کــه 
ــات  ــورد اســتقبال مشــتریان اســت و خدم ــی م ــا و خدمات چــه کااله
ــا توکن ســازی می تواننــد خدمــات شخصی ســازی شــده    دهنــدگان ب
بهتــری بــه مخاطبــان و مصرف کننــدگان خــود بدهنــد کــه ایــن خود 
ــری می شــود. ــا کیفیت ت ــت ســالم و خدمات رســانی ب ــه رقاب منجــر ب

ــا وارد  ــود م ــتفاده ش ــت اس ــازی درس ــر توکن س اگ
دنیایــی در چنــد ســال آینــده می شــویم کــه در ایــن 
ــود دارد  ــی وج ــای عموم ــن در فض ــک توک ــا ی دنی
ــما  ــا ش ــت؛ ام ــل نیس ــما متص ــت ش ــه هوی ــه ب ک
ــرکت های  ــد ش ــام می دهی ــه انج ــی ک فعالیت های
مختلــف بــا اســتفاده از ایــن داده عمومــی بــه شــما 
ــال  ــرای مث ــد، ب ــه می دهن ــری ارائ ــات بهت خدم
دیجــی کاال یــا اســنپ متوجــه می شــوند کــه 
چــه کاالهــا و خدماتــی مــورد اســتقبال مشــتریان 
اســت و خدمــات دهنــدگان بــا توکن ســازی 
شــده    شخصی ســازی  خدمــات  می تواننــد 
بهتــری بــه مخاطبــان و مصرف کننــدگان خــود 
ــالم و  ــت س ــه رقاب ــر ب ــود منج ــن خ ــه ای ــد ک بدهن

خدمات رســانی بــا کیفیت تــری می شــود
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ــه  ــی ب ــه زیســت جمع ــه انســان ها در صحن ــدازه ک ــان ان ــه هم درســت ب
دنبــال تنــوع و تکثرنــد و بــه توســعه و گســترش تعامــات میان خودشــان 
ــه  ــط ب ــن رواب ــی محدودســازی ای ــد، نظام هــای حقوقــی در پ ــل دارن تمای
دســته های از پیــش  تعیین شــده ای هســتند کــه از پــی اش بتوانند انســجام 
دســتگاه فکری شــان را از پراکندگــی مصــون نگــه دارنــد. بــه گــواه تاریــخ 
نیــز ایــن تعارضی اســت کــه به ســادگی  حــل  نخواهــد شــد؛ زیــرا هیچ یک 
ــد: از  ــد از مسلماتشــان دســت بردارن ــال ندارن ــارض خی ــن تع ــن ای از طرفی
ــراودات گســترده  ــه م ــه ک ــی دریافت ــات جمع یک ســو بشــر در طــول حی
ــاش  ــن رو ت ــت و از همی ــکاتش اس ــای مش ــش گره گش ــا همنوعان ب
ــد و  ــل را شــکل ده ــط متقاب ــدی از رواب ــای جدی ــواره گونه ه ــد هم می کن
از دیگــر ســو نظــام حقوقــی به واســطه ذات محافظــه کارش می کوشــد بــر 
ایــن افسارگســیختگی لــگام بزنــد و رامش کنــد. در ایــن خصــوص، تفاوت 
ــدارد. ــاداری بیــن نظام هــای حقوقــی »نوشــته« و »عرفــی« وجــود ن معن
ــای  ایــن مقاومــت درونــی نظام هــای حقوقــی را البتــه نبایــد یکســره به پ
محافظه کاری شــان گذاشــت. درســت اســت کــه تجربــه زیســت جمعــی 

ــه آدمــی آموختــه کــه »خیــر کثیــرش« در  ب
گســتردگی کیفــی و کمــی روابــط اســت؛ امــا 
ــای  ــتین جوانه ه ــش نخس ــا روی ــان ب هم زم
اختــاف اســت کــه می تــوان دلیــل 
دوراندیشــی نظام هــای حقوقــی و تمایلشــان 
بــه انطبــاق مســائل بــا دســته بندی های 
ــاال  ــه ب ــاف ک ــد. کار اخت ــود را فهمی موج
ــتقر،  ــی مس ــام حقوق ــش از نظ ــرد، بی می گی
ــد  ــه مایل ان ــتند ک ــوا هس ــن دع ــن طرفی ای
ــوارد  ــه م ــک ب ــا تمس ــاف ب ــوع اخت موض

ــود. ــی ش ــین چاره جوی ــابه پیش مش
ــا  ــکار ام ــت غیرقابل ان ــن حقیق ــم ای  به رغ
نمی تــوان بــه بهانــه آرامــش، کــوری را 
تحمــل کــرد و از حفــظ وضــع موجــود و 
ســهولت در حــل اختــاف دســت آویزی 
ــت وپا  ــول دس ــر و تح ــا تغیی ــه ب ــرای مقابل ب
کــرد. گــو اینکــه تجربــه تاریخــی هم نشــان 
ــه  ــن راه، ب ــی در ای ــاش نامعقول ــر ت داده ه
شکســت انجامیــده اســت. نیــز نبایــد از نظــر 
ــوش  ــعه« گ ــد و توس ــه »رش ــت ک دور داش

بــه فرمــان »حقــوق« نیســت. قــرار نیســت »علــم« و »فّنــاوری« دســت 
روی دســت بگــذارد تــا اجــازه پیشــروی صــادر شــود؛ بلکــه به عکــس، این 
نظــام حقوقی اســت کــه بایــد از پــِی ایــن قافلــه روان باشــد. توســعه دانش 
رمزنــگاری و دســتاوردهای فّناورانــه جدانشــدنی اش را هــم بایــد از همیــن 
منظر نگریســت. همچون هــر پدیده دیگــر، جهــان رنگارنگ کریپتوهــا راه 
خــودش را ازمیــان ســنگاخ موجودیت هــای تثبیت شــده پیــدا می کنــد و 
به پیــش مــی رود و ایــن عالـِـم حقوق اســت کــه بایــد احــکام این عرصــه را 
یــا از گنجینه  ذخایــرش اســتخراج کند یــا در صــورت فقــدان موارد مشــابه، 
حتــی بــه بهــای سرگشــتگی و حیرانــی، تــاش کنــد دســت بــه انشــای 

ــد. ــازه بزن احــکام ت
توکن هــا موجودیت هــای تــازه متولدشــده ای هســتند کــه به رغــم 
نوپــا بــودن، تغییــرات شــگرفی در عرصه هــای گوناگــون زیســت بشــری 
ــن  ــه ذه ــن ب ــنیدن واژه توک ــا ش ــه ب ــد. برخــاف آنچــه ک ایجــاد کرده ان
ــن  ــد بیت کوی ــی مانن ــه کوین های ــا ب ــای توکن ه ــود، دنی ــادر می ش متب
محــدود نمی شــود و ایــن شــاید مهم تریــن دلیــل جذابیــت این موجــودات 
ــزار  ــش اب ــای نق ــا از ایف ــون توکن ه ــای گوناگ بازیگــوش باشــد. کاربرده
ــای  ــتفاده در بازی ه ــا اس ــادار ت ــی به ــک دارای ــی از ی ــت و نمایندگ پرداخ
کامپیوتــری و پــاداش  دهی بــه کاربــران، گســتره متنوعــی از انــواع توکن را 

بــه وجــود آورده و ســبب شــده اســت تــا ایــن پدیــده نوظهــور، عرصه هــای 
مختلــف زندگــی آدمیــان را یکــی پــس از دیگــری فتــح کنــد.

رویکرد حاکمیت ها به توکن و توکن سازی

توکــن در معنــای عــام خــود، »یــک موجودیــت رمزینــه اســت کــه یــک 
ــوک نمایندگــی  ــره بل ــرم زنجی ــا مجــازی را در بســتر پلتف ــی ی ارزش واقع
ــال اســت کــه هویتــش  ــارت دیگــر موجودیتــی دیجیت ــه عب می کنــد.« ب
ــورد  ــب م ــتوانه، حس ــن پش ــه ای ــد ک ــب می کن ــود کس ــتوانه خ را از پش
می توانــد یــک شــیء یــا ارزش ملمــوس عینــی و واقعــی باشــد، یا ارزشــی 
ــن و  ــر بســتر باک چی ــن ب ــه توک ــد. از آنجــا ک ــی کن مجــازی را نمایندگ
ــا اقتضائــات دانــش رمزنــگاری امــکان ظهــور و بــروز می یابــد،  همــگام ب
ــر  ــت در براب ــه ناپذیری، مصونی ــت، خدش ــون امنی ــی چ ــد ویژگی های واج
جعــل و دســت کاری و نیــز شــفافیت و اســتناد پذیــری اســت. برخــورداری 
از این اوصــاف منحصربه فــرد در کنــار گوناگونــی انــواع توکــن و رواج بیش 
ــا در  ــوالن توکن ه ــازی و ج ــش توکن س از پی
ــردی و جمعی  ــت ف عرصه های گوناگون زیس
امــروزی، نظام هــای حقوقــی را بــر آن داشــته 
تا هر یــک بــه تنظیــم و تنســیق نســبت خود 

بــا ایــن پدیــده فراگیــر اقــدام کننــد.
به رغــم تنــوع و گســتردگی نظام هــای 
ــی  ــور کل ــه ط ــن، ب ــر توک ــم ب ــی حاک حقوق
ــن  ــده نوی ــن پدی ــا ای ــا ب مواجهــه حاکمیت ه
ــته بندی و  ــل دس ــی قاب ــروه اصل ــار گ در چه
تجمیع اســت؛ عــدم ممنوعیــت )ماننــد ژاپن، 
ــد  ــی )مانن ــت کل ــادا(، ممنوعی ــان و کان آلم
اکــوادور، عــراق، عربســتان ســعودی و امارات 
متحــده عربــی(، ممنوعیــِت بخشــی و جزئی 
)مانند ایــران، کــره جنوبــی و اوکرایــن( و عدم 
اتخاذ موضــع صریــح )مانند انگلســتان، یونان 
و برزیــل(. البتــه بــا توجــه بــه اینکــه رمزارزها 
شــاخص ترین نمونــه اســتفاده از فّنــاوری 
باک چیــن هســتند؛ نبایــد از نظــر دور 
ــاً در نســبت  ــن مواضــع عمدت ــه ای داشــت ک
ــه  ــت ب ــا عنای ــا رمزارزهــا اتخــاذ شــده اند. ب ب
ــا در  ــدت توکن ه ــات کوتاه م ــردن در حی ــت ک ــر و از رهگــذر دق ــن ام همی
جوامــع، اتخــاذ مواضــع شــفاف و قطعــی در ایــن زمینــه را بایــد بــه زمــان 
ــتحدث در  ــده مس ــن پدی ــی ای ــگاه واقع ــود جای ــوم ش ــا معل ــت ت واگذاش

ــت. ــورها کجاس ــی کش ــای حقوق نظام ه

نظام های حقوقی توکن سازی

ــا  ــر توکن ه ــم ب ــی حاک ــای قانون ــط و چارچوب ه ــن ضواب ــه در تعیی آنچ
ــر  ــواع توکــن ب ــه تمایــز و تفکیــک میــان ان نقشــی کلیــدی دارد، توجــه ب
اســاس ماهیــت و کارکردهــای هــر کــدام از ایــن انــواع اســت؛ بــه عبــارت 
دیگــر، نــه منطقــی و نــه شــدنی اســت کــه بی توجــه بــه تفــاوت ماهــوی 
انــواع توکــن، همــه آن هــا را بــه یــک چشــم نگریســت و حکمــی واحــد بر 
آن ها ســوار کــرد. توکــن پرداخــت، توکــن کاربــردی و توکــن بهادار بســته 
بــه ماهیــت فّناورانــه خــاص خــود و نیــز کارکردهــای منحصربه فــردی که 
دارنــد، هریــک شــرایط ویــژه ای را اقتضــا می کننــد کــه بایــد بــه روشــنی 
مــورد واکاوی و انشــای حکم قــرار گیرنــد. به همیــن منظور ضروری اســت 
هر کــدام از ایــن توکن هــا اجمــااًل شــناخته و تعریــف شــوند. آنچــه در ادامه 
می آیــد، جــدا از آنکــه خصایــص هــر دســته از انــواع توکــن را بــه اختصــار 

توکــن در معنــای عــام خــود، »یــک 
موجودیــت رمزینــه اســت که یــک ارزش 
ــرم  ــتر پلتف ــازی را در بس ــا مج ــی ی واقع
زنجیــره بلــوک نمایندگــی می کنــد.« 
ــال  ــی دیجیت ــر موجودیت ــارت دیگ ــه عب ب
ــود  ــتوانه خ ــش را از پش ــه هویت ــت ک اس
کســب می کنــد کــه ایــن پشــتوانه، 
ــا  ــیء ی ــک ش ــد ی ــورد می توان ــب م حس
ارزش ملمــوس عینــی و واقعــی باشــد، یا 

ــد ــی کن ــازی را نمایندگ ــی مج ارزش
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ــز  ــرای آن را نی ــی درنظــر گرفته شــده ب ــد، مدل هــای حقوق نشــان می ده
بیــان می کنــد. بســته بــه اینکــه هــر کــدام از ایــن توکن هــا چــه کارکردی 

دارنــد، نظــام حقوقــی مســتقلی نیــز بــر آن هــا حاکــم خواهــد بود.

)Payment Token( توکن پرداخت

ــره ارزش اســتفاده می شــود  ــزار پرداخــت و ذخی ــوان اب ــن توکــن به عن از ای
کــه بــا توجــه بــه نــوع دسترســی بــه دفتــر کل توزیع شــده می تــوان آن را 

ــرد: ــدی ک ــته طبقه بن در دو دس
الف(توکنپرداختبربستردفترکلتوزیعشدهعام

ــن،  ــون بیت کوی ــان روا همچ ــای جه ــان رمزارزه ــن هم ــوع توک ــن ن ای
اتریــوم، زدکــش، کاردانــو، الیت کویــن، نئــو، دش و مــواردی از ایــن دســت 
ــود و  ــی می ش ــده طراح ــگاری ش ــاوری رمزن ــتفاده از فّن ــا اس ــه ب ــت ک اس
فراتــر از مرزهــای جغرافیایــی در یــک شــبکه نظیــر بــه نظیــر و به شــکلی 

ــد. ــت می کن ــز فعالی غیرمتمرک
ب(توکنپرداختبربستردفترکلتوزیعشدهخاص

ــزارز منطقه ای مدنظــر بانک  ــی و رم رمزارز مل
مرکــزی را در ایــن طبقــه می تــوان جــای داد. 
تفــاوت اصلــی این دســته بــا مــورد قبلــی نوع 
ــت.  ــده آن اس ــر کل توزیع ش ــی دفت دسترس
درواقــع، مجــوز دسترســی در ایــن حالــت تنها 
ــه ای از این  ــار افراد خــاص اســت. نمون در اختی
نــوع رمــزارز، کدکویــن کاناداســت. کدکویــن 
ــک مرکــزی اســت  ــزارز بان ــادا نوعــی رم کان
که تناظــر یــک بــه یــک بــا دالر کانــادا دارد و 
در شــبکه دسترســی خاص آن بانــک مرکزی 
ــن  ــدادی از بانک هــای تجــاری ای ــادا و تع کان

کشــور حضــور دارنــد.
ناگفتــه پیداســت کــه توکــن پرداخــت از آنجا 
ــج  ــای رای ــه پول ه ــبیه ب ــردی ش ــه کارک ک
ــل  ــر، مح ــه دیگ ــش از دو گون ــی دارد، بی مل
نــزاع فکــری و تشــتت آرا قــرار گرفتــه اســت. 
لیبرال ترینشــان،  حتــی  حاکمیت هــا، 
بی میــل بــه حفــظ و اعمــال کنتــرل 
انحصــاری خــود بــر جریــان پــول در 
قلمروشــان نیســتند؛ پــس دور از انتظــار 

نخواهــد بــود کــه در مواجهه بــا چنین پدیــده ای کــه آشــکارا از انحصارشــان 
می کاهــد، سرســختی نشــان دهنــد. در هــر صــورت، نظــام حقوقــی حاکــم 
ــر دارد و در  ــر انعطاف پذی ــک و کمت ــی خش ــت، چارچوب ــن پرداخ ــر توک ب

مشروعیت بخشــی بــه رواج آن دســت بــه عصــا گام برمــی دارد.

)Security Token( توکن بهادار

ــه شــمار مــی رود و بســتر  ــه توکــن ب ــوع توکــن کــه تازه تریــن گون ایــن ن
ــه دسترســی افــرادی خــاص اســت، حتمــًا  دفتــر کل توزیــع آن محــدود ب
پشــتوانه دارایــی )مشــهود یــا غیــر مشــهود، مجــازی یــا واقعــی( دارد. طا، 
نفــت خــام، امــاک و مســتغات و ســهام از رایج تریــن مــواردی هســتند 
که می تواننــد پشــتوانه توکن هــای بهــادار قــرار گیرنــد. ارزش این دســته از 
توکن هــا تابعــی از ارزش پشتوانه شــان اســت و از ایــن رو با تغییرات ارزشــی 
دارایــی پشــتوانه، ارزش آن هــا نیز دســتخوش دگرگونــی خواهد شــد. با این 
توکن هــا عــاوه بــر اینکــه می تــوان محصــوالت و خدمــات را خریــداری 

کــرد، می تــوان بــا نگهــداری آن هــا منتظر کســب ســود هــم بــود. از جمله 
ــه آن اشــاره کــرد توکــن ســهام،  ــوان ب مــواردی کــه در ایــن بخــش می ت
اوراق بدهــی و اوراق مشــتقه اســت. ویژگــی اصلــی ایــن نــوع توکــن نیــز 
ــر کل  ــن و دفات ــاوری باک چی ــتفاده از فّن ــا، اس ــایر توکن ه ــد س همانن

ــت. ــده اس توزیع ش
در قیــاس بــا توکــن پرداخت، مــدل حقوقــی توکــن بهــادار، انعطاف بیشــتری 
ــاید  ــر ش ــن ام ــی ای ــل اصل ــد. دلی ــن در می ده ــه رواج آن ت ــان تر ب دارد و آس
ــال  ــن، خی ــتوانه معی ــک پش ــا از ی ــن توکن ه ــورداری ای ــه برخ ــد ک آن باش
حاکمیت هــا را از بابــت نقدپذیــری و به تبــع کاهــش اختافــات ناشــی از آن تا 
حــد قابــل توجهــی آســوده می کنــد. پشــتوانه دار بــودن ایــن توکن هــا هــم به 
متعاملیــن و ذی نفعان ایــن چرخه مالــی و هم بــه حاکمیت هــا در مقــام مرجع 
حــل اختافــات احتمالــی ناشــی از دادوســتد آن ایــن اطمینــان را می دهــد که 

بــا امنیــت خاطــر بیشــتری تــن بــه اســتفاده ازاین گونــه از توکن هــا دهنــد.

)Utility Token( توکن کاربردی

داشــتن ایــن نــوع توکــن بــه معنــای داشــتن 
ــرویس های  ــه س ــی ب ــرای دسترس ــوز ب مج
خاصــی از یــک زیســت بوم مبتنــی بــر 
ــن  ــارت دیگــر، ای ــه عب ــن اســت؛ ب باک چی
ــازه  ــان اج ــه دارندگان ش ــا ب ــوع از توکن ه ن
ــا ســرویس  ــه یــک محصــول ی دسترســی ب
خــاص را می دهنــد. از نمونه هــای ایــن 
توکــن می تــوان بــه توکن هــای احــراز 
هویــت مشــتری )KYC( اشــاره کــرد. 
ــًا  ــا صرف ــن توکن ه ــت ای ــر اس ــایان ذک ش
مجــوز اســتفاده از خدمــات یــک شــبکه 
باک چینــی را بــه دارندگان شــان اعطــا 
می کننــد؛ بنابرایــن دارنــدگان ایــن توکن هــا 
ــت بوم را  ــای زیس ــه در تصمیم ه ــق مداخل ح

ــد. ندارن
ــد،  ــاال برمی آی ــف ب ــه از تعری ــه ک همان گون
بکارگیــری ایــن توکن هــا مخاطــرات 
ــا  ــران و حاکمیت ه ــه کارب ــری را متوج کمت
خواهــد کــرد. خدمت محــور بــودن ایــن گونه 
ــار اســتفاده درون شــبکه ای  از توکن هــا در کن
ــا  ــن توکن ه ــفاف تری در خصــوص ای ــی ش ــدل حقوق ــود م ــبب می ش س
مورد اســتفاده قرار گیــرد و حتــی در مــوارد اختــاف و سوءاســتفاده احتمالی 

ــد. ــار آی ــه ب ــری ب ــا ریســک کمت ــن توکن ه از ای

جمع بندی

ــده ای  ــرزمین تازه کشف ش ــت؛ س ــاحت ناشناخته هاس ــا س ــای توکن ه دنی
اســت که خفایــای پرشــمار آن هنــوز نیازمند واکاوی و ســرک کشــیدن اســت، 
ــرون  ــر از آب بی ــوز س ــناخته هایش هن ــه ناش ــد ک ــی« می مان ــه »کوه یخ ب
نیــاورده و همچنان بکر اســت و علیرغــم آنکه متخصصــان دانــش رمزنگاری، 
و کاربــران و بازیگــران ایــن عرصــه  هــر روز ســهم بیشــتری از ایــن جهــان را 
ــتن در  ــدم برداش ــا ق ــد، ام ــش می آین ــه پی ــد و ب ــارور می کنن ــند، ب می شناس
ــر از مخاطــره و  ایــن عرصــه همچــون »دویــدن در میــدان تاریــک میــن« پ
آســیب اســت. کاش حاکمیت هــا بیــش از آنکــه در پــی خامــوش کــردن ایــن 
آتش فشــان باشــند، چراغــی برافروزنــد تــا ایــن کــوره راه اندکی روشــن شــود.

پی نوشــت: در نــگارش این نوشــتار، از گــزارش کارشناســی پژوهشــکده پولــی و بانکی بانــک مرکزی جمهــوری اســامی ایران بــا عنــوان »تحلیل ماهیــت، اســتخراج و مبادله 
انــواع رمزارزهــا و توکن هــا از منظــر فقــه اســامی و قوانین کشــور- پاییز ۱399« اســتفاده شــده اســت.

دنیــای توکن هــا ســاحت ناشناخته هاســت؛ 
ســرزمین تازه کشف شــده ای اســت کــه 
ــد واکاوی  ــوز نیازمن ــمار آن هن ــای پرش خفای
ــی«  ــه »کوه یخ ــت، ب ــیدن اس ــرک کش و س
هنــوز  ناشــناخته هایش  کــه  می مانــد 
ســر از آب بیــرون نیــاورده و همچنــان 
بکــر اســت و علیرغــم آنکــه متخصصــان 
دانــش رمزنــگاری، و کاربــران و بازیگــران 
ــن  ــتری از ای ــهم بیش ــر روز س ــه  ه ــن عرص  ای

جهان را می شناسند
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چشم ها را باید 
 شست

جور دیگـر باید 
دیـد

ــای  ــده در حوزه ه ــرعتی فزاین ــا س ــان ب ــروزه جه ام
ــر  ــازی دیگ ــای مج ــی رود، فض ــش م ــه پی ــه ب فّناوران
تنهــا عرصــه تبــادل اطالعــات نیســت، امــروزه 
ــیده  ــت ارزش رس ــه اینترن ــیا ب ــت اش ــان از اینترن جه
اســت، اکنــون بــا ورود بــه عرصــه اقتصــاد دیجیتــال 
ــا  ــه تنه ــک ارزش را ن ــت ی ــتر اینترن ــر بس ــوان ب می ت
انتقــال داد بلکــه آن را خلــق کــرد. جهــان امــروز جهان 
اقتصــاد دیجیتــال و توکنــی شــده اســت. با ایــن حال 
ــی  ــذاری وضعیت ــاظ مقررات گ ــه لح ــا ب ــور م در کش
دوگانــه بــر قــرار اســت از یــک ســو قوانیــن و مقرراتــی 
کــه مســتقیمًا بــه موضــوع توکن ســازی اشــاره کــرده 
باشــند موجود نیســت و از ســوی دیگــر برخــی قوانین 
ــرای  ــد، ب ــاز کرده ان ــیر را ب ــن مس ــتقیم ای ــر مس غی
ــوص  ــررات در خص ــن و مق ــت قوانی ــی از وضعی آگاه
مقولــه توکن ســازی و اقتصــاد دیجیتــال گفت وگویــی 
بــا رضــا قربانــی ســردبیر نشــریه راه پرداخــت و رئیس 
کمیســیون فین تــک ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای 
اســتان تهــران انجــام داده ایــم، آنچــه در پــی می آیــد 

ــت: ــو اس ــن گفت وگ ــروح ای مش

رامتینرنگرزیان
کارشناس توسعه کسب وکار

ــرفضــای ــارهوضعیــتمقــرراتکنونــیحاکــمب درب
ــد؟ ــحدهی ــانتوضی ــازیبرایم توکنس

ــی  ــای قانون ــا چارچوب ه ــه ب ــه در رابط ــت دوگان ــک وضعی ــا ی ــا ب م
ــون،  ــچ قان ــا هی ــرف م ــک ط ــم، از ی ــران مواجهی ــازی در ای توکن س
ــرای توکن ســازی در  مقــررات، آیین نامــه، سیاســت گذاری و امثالهــم ب
کشــور نداریم؛ از ســوی دیگــر در ســال های گذشــته قوانیــن و مقرراتی 
ــه ایــن مفهــوم مســیر  الزم را  داشــته ایم کــه بــدون اشــاره مســتقیم ب
ــه ایــن صــورت نبــوده اســت کــه گفتــه  ــد؛ یعنــی ب بازگشــایی کرده ان
شــود ایــن مفهــوم از اســاس در قوانیــن و مقــررات مــا دیــده نشــده و از 
ــورت  ــوردی را به ص ــم م ــازی نمی توانی ــا توکن س ــه ب ــی در رابط طرف
ــت  ــر وضعی ــال حاض ــن در ح ــم؛ بنابرای ــدا کنی ــن پی ــتقیم در قوانی مس
ــا توکن ســازی،  یــک وضعیــت مبهــم اســت یعنــی اینکــه در رابطــه ب
اســناد دیجیتال، تبــادل دارایــی و ارزش در فضــای وب و به طــور کلی در 
فضای مجــازی و دیجیتــال، مــا فاقــد قوانیــن و مقرراتی هســتیم که به 
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صــورت صریــح و مســتقیم چارچوب هــا را مشــخص کــرده و از طــرف 
دیگــر در ســال گذشــته بــه ایــن موضــوع پرداختــه شــده اســت. بــرای 
نمونــه مــا قبــل از توکن ســازی مباحثــی ماننــد فرکانــس، طــول مــوج، 
پهنــای بانــد و امثالهــم را داشــته ایم کــه این هــا در یــک تعریــف موثــق 
بــه نوعــی مربــوط بــه توکن ســازی هســتند و بــه نوعــی مــا بــا دارایــی 
دیجیتــال در آنجــا نیــز ســر و کار داریــم امــا بــرای آن ها مــورد بــه مورد 
قوانینــی وضــع شــده اســت، امــا فلســفه آن روشــن نشــده اســت؛ لــذا 
اگــر بخواهیــم به طــور خاصــه مطــرح کنیــم از منظــر تعریــف دارایــی 

دیجیتــال مــا دچــار مشــکل جــدی و ابهــام شــدید هســتیم.

ــر ــالحاض ــددرح ــارهکردی ــهاش ــورک ــسهمانط پ
یکــیازنقــاطضعــفوچالشهــایقانونــیمــاایــن
ــالدر ــایدیجیت ــرایداراییه ــیب ــهتعریف اســتک
قوانیــنارائــهنشــدهاســت،آیــاچشــماندازیبــرای

ــن ــردوای ــیصــورتبگی ــناصالحات ــهدرقوانی اینک
ــوددارد؟ ــودوج ــعش ــارف چالشه

ببینیــد واقعیــت ایــن اســت کــه مــا امیدواریــم بــه اینکــه چارچــوب نــه 
ــود  ــوع ش ــن موض ــه ای ــور متوج ــذاری در کش ــک قانون گ ــدان چاب چن
کــه مــا زمــان زیــادی را از دســت داده ایــم، ســال های متمــادی را تلــف 
ــای  ــه دارایی ه ــر ب ــود ناظ ــررات موج ــن و مق ــاً قوانی ــم و اساس کرده ای
ــک، ارز،  ــن و مل ــودرو، زمی ــد خ ــی مانن ــت، چیزهای ــی بوده اس فیزیک
ــی، کســب وکاری  ــال را از منظــر حقوق ــی دیجیت ــا دارای ــول و طــا. م پ
ــد  ــه رســمیت نشــناخته ایم و افــرادی ماننــد مــن امیدوارن و حاکمیتــی ب
کــه در ســال های آینــده ایــن اتفــاق بیفتــد، بایــد توجــه داشــته باشــید 
ــی  ــای فیزیک ــه دارایی ه ــوط ب ــه مرب ــواردی ک ــان در م ــا همچن ــه م ک
می شــوند ماننــد خــودرو دچــار چالشــیم کــه کــدام نهــاد می توانــد ســند 
ــد، یعنــی بیــن ســازمان ثبــت اســناد و  ــرای خــودرو صــادر کن نهایــی ب
نیروی انتظامــی اختــاف وجــود دارد و هنــوز هم این مســئله حل نشــده 
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اســت. البتــه در حوزه هایــی ماننــد ملــک و زمیــن کمتــر بــا ایــن مســئله 
ــن اســت  ــن دســت مســائل داشــته ایم. موضــوع ای ــا از ای ــم؛ ام مواجهی
ــی  ــای فیزیک ــه در فض ــی ک ــته چالش های ــال های گذش ــا در س ــه م ک
داشــته ایم الینحــل مانــده اســت، قاعدتــاً در فضــای دیجیتال یــک مال 
و اندوختــه ای که وجــود دارد از نظــر فیزیکی قابــل لمس نیســت بنابراین 
در اینجــا اینکــه تعریف مالیــت چگونه صــورت بگیــرد خیلی مهم اســت. 
ــوی  ــه از س ــس و چ ــوی مجل ــه از س ــذار چ ــه قانون گ ــم ک ــا امیدواری م
ــف  ــذاری و تعری ــرورت قانون گ ــری ض ــای دیگ ــر ج ــه از ه ــت و چ دول
ایــن حــوزه جدیــد را درک کــرده و اکنــون هــم اگــر توجــه کنیــد فراتــر 
ــک  ــه ی ــی بحــث فضــای مجــازی ب از بحــث توکن ســازی به طــور کل
چالــش در کشــور تبدیــل شــده اســت. نکتــه آن هــم ایــن اســت کــه آن 
چیــزی کــه بایــد بــه آن توجه شــود ایــن اســت کــه بــا مدل های ســنتی 
و قدیمــی نمی توانیــم قانون گــذاری کنیــم یــا اینکــه حتــی ایــن مقولــه 
ــه  ــن اســت ک ــود ای ــون انجــام می ش ــه اکن ــا کاری ک ــم؛ ام را درک کنی
مــدام از منظــر همــان مدل هــای ســنتی بــه قضیــه نگریســته می شــود. 
ــه  ــی را ب ــای فیزیک ــک و دارایی ه ــن، مل ــه زمی ــی ک ــان مدل های هم
مثابــه دارایــی درک می کنــد. در حالــی کــه در فضــای دیجیتــال مــا وارد 
یــک جهــان دو فضایــی می شــویم یعنــی مــا یــک فضــای فیزیکــی را 
داریــم در کنــار آن یــک فضــای ســایبری را نیــز داریــم. وقتــی فضــای 
ســایبری را بــه رســمیت نشناســیم توکن ســازی یکــی از ابعــاد ایــن فضا 
می شــود، لــذا بــه ایــن صــورت فایــده ای نــدارد زیــرا هربــار تنها بخشــی 
از راه را می رویــم، بایــد ایــن فضــا را نــه تنهــا در ســطح اطاعــات و تبادل 
اطاعــات بــه رســمیت بشناســیم، بلکه بایــد قبــول کنیم کــه دارایــی در 
این فضا نیــز معنــا دارد، بــه همیــن روی نیاز اســت کــه مدل هــای ذهنی 
در ایــن حــوزه تغییــر کنــد زیــرا عــده ای بــه ایــن مقولــه بــا تعجــب نگاه 
ــن،  ــک زمی ــود مل ــی می ش ــه دارای ــن اســت ک ــان ای ــد و بحثش می کنن
خــودرو و دیگر در فضــای ســایبری دارایــی ای وجود نــدارد؛ امــا در نهایت 
در پاســخ به اینکــه امیدی بــرای تغییــر و اصــاح قوانیــن وجــود دارد باید 

ــده می شــود. ــه دی ــن زمین ــدازی روشــن در ای گفــت آری چشــم ان

ــه پرسشــیکــهاکنــونمطــرحمیشــودمســتقیماًب
موضــوعتوکنســازیمرتبــطنیســتپرســشایــن
اســتکــهآیــاطــرحصیانــتازفضــایمجــازیکــه
اخیــراًدرمجلــستصویــبشــدهاســتآســیبیبــه
موضــوعتوکنســازیواصــالحقوانیــندرحــوزهوارد
نمیکنــدومانعــیبــرایتغییــرقوانیــنپیرامــوناین

ــود؟ ــوعنمیش موض
نــه بایــد گفــت کــه بــه صــورت مســتقیم آســیبی بــه ایــن حــوزه وارد 
ــان  ــه طراح ــده ای ک ــا آن ای ــازی ب ــث توکن س ــرا بح ــد، زی نمی کن
آن طــرح دارنــد در تضــاد و تناقــض نیســت. منتهــا بــه صــورت غیــر 
مســتقیم آســیب زا اســت، امــا ایــن آســیب چگونــه اســت، یــک طــرز 
ــت عنــوان  ــزی تح ــد چی ــود دارد کــه تصــور می کن ــری وج فک
اینترنــت ملــی وجــود دارد و عــده ای مــا را از آن محــروم کرده انــد. مــا 
اگر اینترنــت ملی داشــته باشــیم خیلــی از مســائل را نداریــم، بنابراین 
ــد  ــدا می کن ــا پی ــازی معن ــم توکن س ــر ه ــرز فک ــان ط ــا هم ــی ب حت
ــا  ــی اســت، سیســتم پرداخــت م ــا مل ــون شــبکه بانکــی م ــرا اکن زی
ملــی اســت و بــا هیــچ جایــی هــم در ارتبــاط نیســتند و همچنــان کار 
و زندگــی مــا در جریــان اســت و ظاهــراً مشــکلی نداریــم؛ امــا اگــر ما 
یکبــار طعــم ایــن را چشــیده بودیــم کــه بــه راحتــی می توانســتیم بــا 
دنیــا نقــل و انتقــال مالــی داشــته باشــیم دیگــر بازگشــت بــه عقــب 
ــه وارد  ــیبی ک ــت آس ــرح صیان ــا ط ــه ب ــی در رابط ــود. ول ــن نب ممک
ــد  ــان می کن ــه گم ــت ک ــر اس ــرز تفک ــازی آن ط ــد پیاده س می کن
مــا می توانیــم جزیــره ای درســت کنیــم و در آن جزیــره خودمــان بــه 
هــر شــکلی کــه می خواهیــم امــور را مدیریــت کنیــم. اشــکال اصلــی 
اینجاســت کــه ایــن طــرز فکــر باعــث می شــود ارتبــاط مــا بــا جهان 
بــه مــرور از دســت بــرود. مثال هــای متعــددی از ایــن دســت وجــود 
دارد، بــرای نمونــه صنعــت خــودروی ایــران در حــال فعالیــت اســت و 
مســئوالن هــم معتقدنــد کــه ایــن صنعــت مشــتری و مصــرف کننده 
دارد، امــا بحــث ایــن اســت کــه اجــازه بدهنــد مــردم هــر خودرویــی 
ــه  ــتغال سال هاســت ک ــه اش ــه بهان ــد، ب ــه کنن ــد تهی ــه می خواهن ک
فضــا بســته شــده اســت. حــال در ایــن فضــا نیــز ایــن اتفــاق خواهــد 
افتــاد، یعنــی ایــن طــرح به صــورت مســتقیم آســیبی وارد نمی کنــد، 
ــه روز  ــال ب ــدام در ح ــی م ــود موضوعات ــث می ش ــت باع ــا در نهای ام
ــم  ــوع ه ــن موض ــوند. مهم تری ــکل ش ــار مش ــتند دچ ــانی هس رس
ــم،  ــراع نکرده ای ــران اخت ــا در ای ــازی را م ــه توکن س ــت ک ــن اس ای
ــا  ــا دنی ــه دلیــل تعاملــی کــه ب بلکــه ایــن مفهومــی اســت کــه مــا ب
ــت  ــال حرک ــوی آن در ح ــه س ــده ایم و ب ــه آن ش ــته ایم متوج داش
هســتیم. توکن ســازی هــم در ایــن چند ســال بــه شــدت تغییــر کرده 
ــرات را داشــته ایم. حــال اگــر  ــن تغیی ــا ای ــا دنی ــا همــگام ب اســت و م
یــک جزیــره بســته بســازیم و یکســری دروازه بســازیم و آمدوشــد را 
ــت  ــد صنع ــه رخ خواهــد همانن ــی ک ــم اتفاق ــا منحصــر کنی ــه آن ه ب
خــودرو خواهــد بــود، مــا در صنعــت خــودرو کــه مشــکلی نداریــم. 

ــب ــیعق ــتانداردهایجهان ــهاس ــبتب ــانس ــهام بل
ــتیم... هس

دقیقًا

ــفه ــتفلس ــرحاس ــئلهایمط ــکمس ــای دراینج
بالکچیــندرعمومیــتوشــفافیتاســتایــن
ــن ــفهبالکچی ــافلس ــارضب ــدندرتع ــیش محل

ــت؟ نیس
نــه در تعــارض نیســت و ایــن امــر شــدنی اســت، امــا بــه ایــن صــورت 
اســت کــه مــا تــا جایــی از مســیر را حرکــت کرده ایــم و از آن بــه بعــد 

 نیــاز اســت کــه مدل هــای ذهنــی در ایــن حــوزه تغییــر 
ــگاه  ــب ن ــا تعج ــه ب ــن مقول ــه ای ــده ای ب ــرا ع ــد زی کن
ــود  ــی می ش ــه دارای ــت ک ــن اس ــان ای ــد و بحثش می کنن
ملــک زمین، خــودرو و دیگــر در فضــای ســایبری دارایی ای 
وجــود نــدارد؛ امــا در نهایــت در پاســخ بــه اینکــه امیــدی 
برای تغییــر و اصــالح قوانیــن وجــود دارد باید گفــت آری 

ــود ــده می ش ــه دی ــن زمین ــن در ای ــدازی روش ــم ان چش
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ــه  ــم ک ــت کنی ــم حرک ــتر را نمی خواهی ــن بیش ــر از ای ــم دیگ می گویی
علی القاعــده نســبت بــه دنیــا عقــب خواهیم مانــد. پــس مســتقیم تأثیر 
نمی گــذارد، امــا بــه مــرور ارتبــط قطــع شــده و جهــان مســیر دیگــری 

را مــی رود و مــا نیــز بــرای خــود در خــم یــک کوچــه  واخواهیــم مانــد.

ــرایتقویــتنظــاممقرراتگذاری چهپیشــنهادهاییب
دربحــثتوکنســازیمطــرحمیکنیــد؟

ــژه دارایی هــای  ــه وی ــال و ب اگــر روی موضــوع فلســفه اقتصــاد دیجیت
دیجیتــال اجمــاع کنیــم و روی ابعــاد موضــوع به توافــق برســیم و مدل 
ذهنــی حاکمــان هــم تغییــر کنــد می توانیــم امیــدوار باشــیم در ســطح 
مجلــس، دولــت و حاکمیــت ایــن تغییر نــگاه اتفــاق بیفتــد. بــرای مثال 
در بحــث اپراتورهــا اینترنــت و زیرســاخت بــه نوعــی ایــن اتفــاق افتــاد 
ــق  ــد و مواف ــف بودن ــده ای در ســال های گذشــته مخال ــه ع ــد ک هرچن
توســعه پنهــای بانــد نبودنــد؛ ولــی ایــن اتفــاق بــه نوعــی افتــاده اســت 
ــه  ــر ارائ ــال حاض ــت. در ح ــال اس ــب مح ــه عق ــت ب ــون بازگش و اکن
ــا رشــد  ــل شــده اســت و ب ــه کســب وکار تبدی ــد ب ــای بان خدمــات پهن
ــر  ــال اگ ــت. ح ــرده اس ــد ک ــتغالزایی رش ــاد و اش ــب وکارها، اقتص کس
ــان روی آســیب ها  ــم، تمرکزم ــر دهی ــی را تغیی ــدل ذهن ــم م ــا بتوانی م
ــت  ــک فرص ــوان ی ــه عن ــوژی ب ــن تکنول ــه ای ــد و ب ــا نباش و چالش ه
بــرای حــل مســائلی ماننــد اشــتغالزایی، اقتصــاد بیمــار و امثالهــم نــگاه 
ــق  ــه یکســری از مصادی ــود. البت ــدوار ب ــده امی ــه آین ــوان ب ــم، می ت کنی
ایــن حــوزه ماننــد ماینینــگ، تبــادل و برخــی حوزه هــای توکن ســازی 
ــا  ــن فرصت ه ــم از ای ــون می توانی ــن اکن ــا همی در دســترس اســت و م
اســتفاده کنیــم، همانطــور کــه اگــر در ماینینــگ در 5 ســال اخیــر اجازه 
ــش  ــا بخ ــی ی ــش خصوص ــی بخ ــرایط منطق ــک ش ــم در ی می دادی
دولتــی مایــن را  انجــام دهنــد و در کنــار آن نیروگاه هــای تولیــد بــرق را 
توســعه می دادیــم، امــروز نــه درگیــر قطعــی بــرق بودیــم و نــه درگیــر 
ــود  ــث خ ــم و باع ــورد کنی ــده ای برخ ــا ع ــا ب ــد قاچاقچی ه ــه مانن اینک
تحریمی شــویم؛ لــذا نکتــه ای کــه وجــود دارد این اســت کــه ابتــدا باید 
مــدل ذهنــی تغییــر کنــد و اگــر مــدل ذهنــی تغییــر کنــد و قبــول کنیم 
ــی  ــت باق ــیب های آن اس ــتر از آس ــوزه بیش ــن ح ــای ای ــه فرصت ه ک
مســائل نیــز قابــل حــل شــدن اســت؛ امــا اگــر مــدل ذهنــی اینگونــه 
ــا آن  ــد ب ــه بای ــد ک ــداد کن ــد قلم ــک تهدی ــوزه را ی ــن ح ــه ای ــد ک باش
برخــورد شــود بــه هیــچ جایــی نخواهیــم رســید و بــه نظــر مــن مــدل 

ذهنــی حاکــم در حــال حاضــر بــه ایــن صــورت اســت.
ــال، فضــای مجــازی،  ــاور اســت کــه اقتصــاد دیجیت ــن ب ــر ای ــی ب یعن
اقتصادتوکنــی شــده و دارایی هــای دیجیتــال تهدیــد اســت و فرصــت 

ــد. ــم می بین ــاختمان و امثاله ــک، س ــن، مل را در زمی

تغییــراتسیاســیموجــوددرســاختاردولــتوقــرار
ــکانداران ــنس ــردای ــدورویک ــتجدی ــندول گرفت
جدیدسیاســتبــهایــنتکنولــوژینوظهــورراچگونه

ارزیابــیوپیشبینــیمیکنیــد؟
بــرای ارزیابــی و قضــاوت هنــوز زود اســت؛ امــا تــا همیــن مدتــی کــه 
ــبت  ــی نس ــرد تهاجم ــت، رویک ــته اس ــد گذش ــت جدی ــتقرار دول از اس
ــوده  ــی نب ــورد تهاجم ــان برخ ــته اند، رویکردش ــوژی نداش ــه تکنول ب
ــس  ــت در پ ــن اس ــد، ممک ــاوری را پذیرفته ان ــن فّن ــر ای و علی الظاه
ذهنشــان مســائلی جــدی بــا ایــن فضــا داشــته باشــند، امــا متوجــه این 
نکته کــه ایــن فضــا اشــتغالزایی دارد و می توانــد اقتصــاد را نجــات دهد 
ــا ایــن  شــده اند. بــه نظــر مــن بایــد زمــان بگــذرد و امیــدوارم بتــوان ب
دوســتان تعامــل کــرد، زیــرا اگــر تعامــل از دســت بــرود ایــن دوســتان 
در حلقه هــای بســته نیاموختــن گرفتــار خواهنــد شــد و ممکــن اســت 
مــا دو گروهــی شــویم کــه در مقابــل هــم قــرار می گیریــم. اگــر بتــوان 

مســیر را بــه ســمت تعامل بــرد و مــن بــر ایــن بــاورم کــه خیلــی از این 
دوســتان بســته نیســتند و می تــوان بــر ایــن امیــد بــود کــه ایــن تعامل 
رخ دهــد و بتــوان شــاهد ایــن بــود کــه بــا تغییــر مدل هــای ذهنــی بــه 

شــکوفایی در ایــن حــوزه برســیم.

توضیحاتتکمیلیاگرداریدبفرمایید...
آنچــه در تکملــه باید مطــرح کنــم این اســت که مــا بایــد یــک مأموریت 
بزرگــی را انجــام دهیــم و آن این اســت کــه حاکمیــت، رگوالتــور، بخش 
خصوصــی و مــردم همــه روی اینکــه یــک فرصــت پیــش روی مــا قــرار 
گرفته اســت و دیگــر کشــورها بــرای اســتفاده از ایــن فرصــت از یکدیگر 
ســبقت می گیرنــد توافــق جمعــی داشــته باشــیم و اینگونــه نباشــد کــه 
رســانه ملــی علیــه ماینرهــا باشــد یــا یــک وزارتخانــه علیــه ایــن صنعت 
شــود، اگــر برویــم و با حــل  مســائل  و اتفــاق نظــر بتوانیــم به هــم کمک 
کــرده و اینگونــه نــگاه کنیــم کــه مــا همــه بایــد بــا هــم رشــد کنیــم بــه 
نظــر مــن اتفاقــات مثبتــی در ایــن زمینــه خواهــد افتــاد، امــا در غیــر این 
ــا بانــک  ــرد ی ــرار بگی ــل ماجــرا ق ــه در مقاب صــورت اگــر یــک وزارتخان
مرکــزی در مقابــل قــرار بگیــرد، موانــع بزرگــی پیــش می آیــد و انتظــار 
هــم از بخــش خصوصــی اســت کــه بخــش خصوصــی نیــز بایــد بــرای 
ایــن کار هزینــه کنــد، رگوالتــوری بــرای ایــن کار هزینــه ای نمی کنــد و 

بــرای رگوالتــور مســئله اهمیــت نــدارد
 

رگوالتوروظیفهتنظیمگیریونظارتدارد...
 هــر قــدر هــم کمتــر باشــد بهتــر اســت، در حالــی کــه بخــش خصوصی 
خــودش بایــد هزینــه کنــد جاهایــی کار رگوالتــور را جبــراً انجــام دهد تا 
بتــوان مســیر را باز کــرد کــه ایــن مســیر در اپراتورهــای مخابراتــی اتفاق 
افتــاده اســت، زیــرا زمانــی مخالفــت بــا اپراتورهــای خصوصــی بــود امــا 
اکنــون این مســئله حــل شــده اســت. در این حــوزه نیــز بایــد نــگاه تغییر 

کــرده و مســائل را حــل کــرد.

ــم  ــازه می دادی ــر اج ــال اخی ــگ در 5 س ــر در ماینین اگ
در یــک شــرایط منطقــی بخــش خصوصــی یــا 
ــار آن  ــد و در کن ــام دهن ــن را  انج ــی مای ــش دولت بخ
نیروگاه هــای تولیــد بــرق را توســعه می دادیــم، 
امروز نــه درگیــر قطعــی بــرق بودیــم و نــه درگیــر اینکه 
ماننــد قاچاقچی هــا بــا عــده ای برخــورد کنیــم و باعث 
ــود دارد  ــه وج ــه ای ک ــذا نکت ــویم؛ ل ــی ش ــود تحریم خ
ایــن اســت کــه ابتــدا بایــد مــدل ذهنــی تغییــر کنــد
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تحوالت نقش ابزارهای 
مایل تحت تأثری بالک چنی

نگاهی به ابزارهای مالی  مبتنی بر بالک چین

ایــن نوشــته بــر آن شــده ایم تــا  در 
مختصــری دربــاره ابزارهــای مالــی مبتنــی 
بــر باک چیــن ســخن بگوییــم؛ امــا ابتــدا 

ــم. ــف کنی ــی را تعری ــای مال ــد ابزاره بای

چیستی ابزارهای مالی
 

ــی هســتند،  ــه چیزهای ــی چ ــای مال ــا ابزاره ام
درواقــع ابزارهــای مالــی بــه آن دســته از 
قابــل  کــه  می شــود  اطــاق  دارایی هــا 

ــناد  ــک، اس ــد، مل ــول نق ــم از پ ــد. اع معامله ان
ــاری. ــناد تج ــا اس ــمی ی رس

  IFRS توســط  اراِئه شــده  طبقه بنــدی  در 
ابزارهــای مالــی را می تــوان بــه دو گــروه 
اصلــی تقســیم کــرد، ابزارهــای نقــدی و 
ابزارهــای مشــتقه . همــگام بــا تغییــرات 
ــی  ــات مال ــه خدم ــی در عرص ــریع و پی درپ س
و پیچیده تــر شــدن روزافــزون آن هــا، ابزارهــای 
ــتقه و  ــای مش ــب ابزاره ــی در قال ــی نوین مال
ترکیبــی، توســط مؤسســات مالــی ایجــاد شــده 

مرضیهکریمی
کارشناس آکادمی ققنوس
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و  انتقــاالت  تمامــی  می تواننــد  دارنــد 
ارزش هــای منتقــل شــده آن را بررســی و 
مشــاهده کــرده و کاربــران عامــل در تراکنــش 
ــک آدرس 30  ــتن ی ــار داش ــا در اختی ــم ب ه

ــد. ــناس بمانن ــواره ناش ــری هم کاراکت

4. سوابق برگشت    ناپذیر

فارســی  معــادل  از  کــه  همان طــور 
باک چیــن )زنجیــره بلــوک( اســتنباط 
می شــود، اطاعــات بــه صــورت یــک 
ــد و  ــد خورده ان ــر پیون ــه یکدیگ ــره ب زنجی
تأییــد درســتی یــک داده در گــروی پیونــد 
آن بــه حلقــه پیشــین خــود در ایــن زنجیــره 
اســت. در نتیجــه بعــد از ثبــت یــک داده در 
بســتر باک چیــن و ایجــاد پیونــد میــان آن 
ــر  ــه تغیی ــا دیگــر داده هــا، اعمــال هرگون ب

نیســت. امکان پذیــر 

5. منطق هوشمند و کامپیوتری

ــد  ــای عق ــی ترین دغدغه ه ــی از اساس یک
ــان  ــدن اطمین ــل ش ــرارداد حاص ــک ق ی
از اجــرای درســت و منصفانــه تمامــی 
ــا  ــا ب ــت. باک چین ه ــرارداد اس ــاد ق مف
بهره گیــری از قراردادهــای هوشــمند و 
پیش بینــی تمامــی حــاالت ممکــن، جــای 
درســتی  در  حرف وحدیثــی  هیچ گونــه 
اجــرای یــک قــرارداد را باقــی نمی گــذارد.

تأثیر بالک چین در تحول 
نقش های سه گانه

ــر  ــه پیش ت ــه ک ــشاول: همان گون نق
ــای  ــش ابزاره ــتین نق ــد، نخس ــه ش گفت
ــت.  ــهامداران اس ــوه س ــال وج ــی انتق مال
ــزار  ــتین اب ــن در نخس ــاوری باک چی فّن
کاربــردی خــود کــه بیت کویــن نــام 
داشــت، ایــن دســته از خدمــات ارائه شــده 
توســط ابزارهــای مالــی را پوشــش داد و از 
ــن  ــده درخشــانی را در ای ــدا آین همــان ابت
ــرای خــود ترســیم کــرد. اکنــون  حــوزه ب
دیگــر انتقــال وجــوه به ســادگی بــر بســتر 

باک چیــن صــورت می گیــرد.
نقــشدوم: از ســویی دیگــر ایــن 
ــبکه  ــک ش ــاد ی ــرو ایج ــاوری در پی فّن
انجــام  و  تأییــد  بــرای  بی واســطه 
و  متقاضیــان  میــان  تراکنــش  یــک 
عرضه کننــدگان، توانســته اســت خطــرات 
پروژه هــای  در  نقــد  وجــوه  نظام منــد 
ــق  ــش داده و مطاب ــرمایه گذاری را کاه س
بــا صفــات قــرارداد هوشــمند یــک اعتمــاد 
ــد،  ــان شــکل ده ــان ذی نفع ــه می دوطرف

و مورداســتفاده قــرار می گیــرد.
ابزارهــای مالــی می تواننــد ســه نقــش اساســی 

را در بازارهــای مالــی ایفــا کننــد.
ــال  ــرای نقل وانتق ــیله ای ب ــشاول: وس نق
وجــوه ســهامداران و انتقــال آن بــه افــراد 

ــتند. ــرمایه هس ــد س نیازمن
کاهــش  بــرای  ابــزاری  دوم:  نقــش
مخاطــرات نظام منــد جریــان نقدی هســتند، 
ــان و  ــان متقاضی ــواره می ــه هم ــی ک خطرات

عرضه کننــدگان وجــوه نقــد وجــود دارد.
ــوه  ــده وج ــع کنن ــوم: تجمی ــشس نق
طرح هــای  بــرای  قابل ســرمایه گذاری 
ســرمایه  تجمیــع  بــدون  کــه  کان 

نیســتند. امکان پذیــر 
فّنــاوری باک چیــن بــا ماهیــت و ویژگی هــای 
در  تحــوالت چشــمگیری  می توانــد  خــود 
ــرده و  ــاد ک ــش ایج ــه نق ــن س ــدام از ای هرک
ــش  ــر نق ــت ه ــیت و اهمی ــاس حساس ــر اس ب

ــد. ــه ده ــی را ارائ ــای مختلف راه حل ه
فّنــاوری  ویژگی هــای  از  دســته  آن  ابتــدا 
ــی  ــای مال ــک دنی ــه کم ــه ب ــن ک باک چی
می آینــد، مطــرح شــده و ارتبــاط آن در راســتای 

ــود. ــی می ش ــوزه بررس ــن ح ــول ای تح

1. پایگاه داده غیرمتمرکز

ــن  ــتر باک چی ــات در بس ــی اطاع تمام
به صــورت غیرمتمرکــز ثبــت شــده و 
قــرارداد  یــک  طرفیــن  از  هیچ کــدام 
ــرارداد  ــاد ق ــه مف ــاری ب ــورت انحص به ص
اعضــا  تمامــی  و  ندارنــد  دسترســی 
ــه  ــر هرگون ــد و تغیی ــر تأیی ــد ب می توانن
ــند. ــته باش ــل داش ــارت کام ــات نظ جزئی

2. انتقال بی واسطه

در سیســتم های مالــی ســنتی صورت پذیــری 
و تأییــد یــک تراکنــش از طــرف یک هســته 
ــارت  ــدون نظ ــد و ب ــام می ش ــزی انج مرک
ــچ تراکنشــی  ــار هی ــاد واســط، اعتب ــن نه ای
تأییــد نمی شــد؛ ماننــد انتقــال وجــه میــان دو 

نفــر در بســتر شــبکه های بانکــی.
متحول کننــده  باک چیــن  ســاختار  امــا 
ایــن ســازوکار بــوده و اعتبــار یــک تراکنــش 
ــد یــک نهــاد واســطه گر  ــه تأیی را وابســته ب
به صــورت  داده  انتقــال  بلکــه  نمی کنــد 
ــتر  ــر بس ــر ب ــراد حاض ــان اف ــطه می بی واس

می گیــرد. صــورت  باک چیــن 

3. شفافیت در عین ناشناس 
بودن

تمامــی کاربرانــی کــه بــه سیســتم دسترســی 

اعتمــادی کــه بــر بســتر پروتکل هــا 
ــه توســط نهادهــای  ــرد و ن شــکل می گی

ــط. واس
ســازوکار  همــواره  نقــشســوم: 
تجمیــع منابــع در تأمیــن مالــی طرح هــای 
متعــددی  چالش هــای  بــا  اقتصــادی 
روبــه رو بــوده اســت و یکــی از مهم تریــن 
آن هــا لــزوم عقــد یــک قــرارداد مشــترک 
ــوده اســت.  ــن ســرمایه گذار ب ــان چندی می
شــکل گیری چنیــن اعتمــاد چندجانبــه ای 
اساســاً آســان نیســت. باک چیــن بــا 
ــن  ــام تأمی ــه ن ــازوکاری ب ــری س به کارگی
مالــی جمعــی کــه بــا بهره گیــری از 
ــت ناپذیر  ــز و برگش ــاختاری غیرمتمرک س
انجــام می شــود، دغدغه هــای مهــم ایــن 

ــرده اســت. ــع ک ــوزه را رف ح

نقش ققنوس در این تحوالت

ــدا  ــان ابت ــوس در هم ــشاول: ققن نق
ــوس و  ــن ققن ــف توک ــدازی کی ــا راه ان ب
ــزار  انتشــار توکــن پیمــان، از نخســتین اب
مالــی مبتنــی بــر باک چیــن خــود 
ــد  ــون می توانی ــی کــرد و شــما اکن رونمای
ــای  ــن کارمزده ــن توک ــتوانه ای ــه پش ب
درون شــبکه ای ققنــوس را پرداخــت کنیــد.
نقــشدوم:از ســویی دیگــر بــا انتشــار 
ــعی  ــان، س ــون گنجم ــی همچ توکن های
ــد در  ــک نظام من ــا ریس ــت ت ــرده اس ک
ــع کــرده و رابطــه ای  ســرمایه گذاری را رف
بــر پایــه اعتمــاد میــان متقاضیان ســرمایه 

ــود آورد. ــه وج ــدگان آن ب و عرضه کنن
کــه  همان طــور  ســوم:  نقــش
پیش تــر بــه آن اشــاره شــد، تأمیــن 
ــذف  ــرای ح ــکاری ب ــی راه ــی جمع مال
ــک  ــی ی ــن مال ــط در تأمی ــای واس نهاده
طــرح اقتصــادی اســت و تنهــا یــک نهــاد 
ناظــر مســئولیت بررســی صاحیــت ایــن 
طرح هــا را بــر عهــده دارد. در همیــن 
راســتا ســازمان فــرا بــورس ایــران در 
ســال ۱399 نخســتین مجــوز نهــاد ناظــر 
بــر تأمیــن مالــی جمعــی را بــه مجموعــه 
ققنــوس اعطــا کــرد و گام مهــم دیگــری 
در راســتای تحــول خدمــات مالــی و 

ــد. ــته ش ــی برداش ــای مال ابزاره
ــاره  ــه آن اش ــدا ب ــه در ابت ــه ک همان گون
ــا ســرعتی  ــی ب شــد، دنیــای خدمــات مال
باورنکردنــی در حــال تغییــر و توســعه 
و  سیاســت گذاری   حــوزه  در  و  اســت 
ــردی  ــای کان، رویک ــوب گذاری ه چارچ
ــرده و در  ــب ک ــف را طل ــه و منعط فعاالن
ــی  ــن تحــوالت ارزش ذات ــان، ای ــذر زم گ

ــرد. ــد ک ــان خواهن ــود را نمای خ



شماره   هشتم 30



k u k n o s . i r 31مهر 1400

نگاهی به استانداردهای 
توکن سـازی مبتین بر 
قراردادهای هوشمند

کسریدهقان
کارشناس آکادمی ققنوس

باک چیــن،  فّنــاوری  دنیــای  در 
ــن  ــا روی باک چی ــال ی ــای دیجیت ارزه
ــد  ــدا می کنن ــعه پی ــود توس ــی خ اختصاص
یــا از بســتر یــک باک چیــن دیگــر 
بــرای توســعه اســتفاده می کننــد کــه 
بــه ایــن دســته دوم  از ارزهــای دیجیتــال، 
بنابرایــن  می شــود؛  گفتــه  توکــن 
ــه  ــه ارائ ــزم ب ــود مل ــای موج باک چین ه
ــده ای  ــف ش ــش تعری ــتانداردهای از پی اس
ــا  ــته از رمزارزه ــن دس ــعه ای ــرای توس ب
هســتند. برخــی از ایــن باک چین هــا 
عبارت انــد از؛ اتریــوم، بیــت کویــن، 

تــرون و بایننــس.
رمزارزهایــی کــه روی یــک اســتاندارد 
مشــابه از یــک باک چیــن توســعه 
می یابنــد عملکــرد یکســان و یکپارچــه ای 
بــا  می تــوان  رو  همیــن  از  و  دارنــد 
ســهولت بیشــتری ارزهــای دیجیتــال 
موجــود بــر بســتر یــک باک چیــن 
به عنــوان  کــرد.  طبقه بنــدی  را 
و  پرکاربردتریــن  از  یکــی  مثــال 
در  اســتانداردها  شناخته شــده ترین 
 ERC20 ــتاندارد ــن، اس ــای باک چی دنی
ــت.  ــوم اس ــن اتری ــه باک چی ــق ب متعل
توســعه دهندگان بســته بــه نــوع کاربــرد و 
فعالیــت پــروژه خــود می تواننــد اســتاندارد 
ــر  ــد. از دیگ ــاب کنن ــود را انتخ ــر خ مدنظ
می تــوان  پرکاربــرد  اســتانداردهای 
ــه  ــق ب ــه متعل ــتاندارد BEP20 ک ــه اس ب
باک چیــن بایننــس اســمارت چین اســت 
اشــاره کــرد. اســتانداردهای تعریــف شــده 
ــد ارســال  ــن و رون ــد قوانی ــی مانن اطاعات
ــد  ــا را مشــخص خواهن ــت توکن ه و دریاف
کــرد و همچنیــن قوانیــن بــه تأییــد 
ــن  ــات توک ــا، اطاع ــیدن تراکنش ه رس
و نحــوه دسترســی کاربــران را تعییــن 

. می کننــد
در مطلــب پیــش رو تصمیــم داریــم دو 
ــی  ــوزه، یعن ــن ح ــرد ای ــتاندارد پرکارب اس
بــا  و  بررســی  را   BEP20 و   ERC20

یکدیگــر مقایســه کنیــم.
همچنیــن بــه اســتانداردهای شــبکه ترون 
ــاره آن هــا نیــز   نیــز نگاهــی انداختــه و درب

توضیحاتــی داده خواهــد شــد.

توکن ERC20 چیست؟

همان طــور کــه گفتــه شــد اســتاندارد 
ــن  ــتاندارد روی باک چی ــک اس ERC20 ی
اتریــوم اســت تــا پروژه هــای گوناگــون 
ــن  ــک باک چی ــعه ی ــدون توس ــد ب بتوانن
ــود را روی  ــن موردنظــر خ اختصاصــی، توک
باک چیــن اتریــوم توســعه دهنــد. در واقــع 
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ERC20 را نمی تــوان یــک نرم افــزار در 
نظــر گرفت، بــه دلیــل اینکه ایــن اســتاندارد 
مجموعــه ای از قوانیــن و چارچوب هــا بــرای 

ــال اســت. ــک ارز دیجیت ــعه ی توس
ــال  ــار در س ــتین ب ــتاندارد نخس ــن اس ای
ــان  ــه نویس ــی از برنام ــط یک 20۱5 توس
 Fabib نــام  بــه  اتریــوم  باک چیــن 
Vogelstellar بــه دنیــای ایــن فّنــاوری 

معرفــی شــد. بســیاری از برنامه هــای 
مبتنــی بــر باک چیــن کــه امــروزه 
ــز  ــام برنامه هــای غیرمتمرک ــا ن ــا را ب آن ه
DAPPS می شناســیم ازجملــه، کیــف 

غیرمتمرکــز،  صرافی هــای  پول هــا، 
توکن هــای  بــا  غیــره  و  بازی هــا 
اســتاندارد  مبنــای  بــر  توســعه یافته 
ــن  ــه همی ــد و ب ــازگاری دارن ERC20 س
توســعه دهندگان  و  کاربــران  خاطــر 
در اســتفاده از ایــن توکن هــا ســهولت 
ــد. ــه می کنن ــتری را تجرب ــردی بیش کارب
 ERC20 اســتاندارد  به طورکلــی 
ــت  ــال و دریاف مشــخص کننده نحــوه ارس
توکن هــا، میــزان عرضــه کلــی، آدرس هــا 
ــوده  ــوم ب ــن اتری ــا در باک چی و باالنس ه
و یــک ســازوکار و تعاملــی میــان توکن هــا 
ــز ایجــاد می کند.  ــای غیرمتمرک و برنامه ه
کاربــرد ایــن اســتاندارد شــامل طیــف 
وســیعی از ســرویس های توکن ســازی 
ــا،  ــازی کااله ــه، توکن س ــود، ازجمل می ش
فلــزات گران بهــا و کوین هــا می شــود. 
ــه  ــزون ب ــور روزاف ــر به ط ــال حاض در ح
بــر  توســعه یافته  پروژه هــای  تعــداد 
ــزوده می شــود.  ــن اســتاندارد اف ــای ای مبن
در ســال 20۱7 تعــداد ایــن پروژه هــا 
ــوده درصورتی کــه  ــروژه ب ــادل 5500 پ مع
اکنــون بالغ بــر ۱۶0000 پــروژه اســت.

آیا تمام توکن های بستر اتریوم 
 ERC20 از استانداردهای

پیروی می کنند؟

ــد کــه عمــده توکن هــای توســعه یافته  هرچن
ــتاندارد  ــوم از اس ــن اتری ــتر باک چی ــر بس ب
ــی  ــا توکن های ــد، ام ــروی می کنن ERC20 پی
ــری را  ــتانداردهای دیگ ــه اس ــتند ک ــز هس نی
انتخــاب کــرده باشــند. ارز اتــر ETH یــا همــان 
ــش از  ــوم، پی ــن اتری ــی باک چی ارز اختصاص
ایجــاد اســتاندارد ERC20 توســعه یافته و هنوز 
توانایــی ســازگاری بــا ایــن اســتاندارد را نــدارد. از 
ــود روی باک چین  ــتانداردهای دیگــر موج اس
اتریــوم می توان بــه اســتاندارد ERC721 اشــاره 
ــای  ــازی دارایی ه ــرای توکن س ــه ب ــرد ک ک
منحصربه فــرد یــا آثــار هنــری دیجیتــال ایجاد 
ــود  ــتانداردهای موج ــر اس ــت. از دیگ ــده اس ش

استاندارد توکن BEP2 چیست؟

هماننــد اســتاندارد ERC20، کاربــران و 
برنامه نویســان می تواننــد بــا اســتفاده از 
اســتاندارد BEP2، توکن هــای موردنظــر 
ــعه  ــس توس ــن باینن ــود را روی باک چی خ
 ERC20 ــه اســتاندارد ــه ک ــد. همان گون دهن
ارائه دهنــده  اتریــوم  باک چیــن  در 
ــه  ــد اســت ک ــه ای از اصــول و قواع مجموع
ــد  ــول می توانن ــت آن اص ــا رعای ــا ب توکن ه
فعالیــت کننــد، اســتاندارد BEP2 نیــز 
ــن  ــبکه باک چی ــرد را روی ش ــان کارب هم

اختصاصــی بایننــس دارد.
ــتاندارد  ــن اس ــه ای ــود ک ــور ش ــاید تص ش
در قالــب یــک نرم افــزار بــرای توســعه 
توکن هــا بــه کار گرفتــه می شــود، امــا 
ــن  ــرا ای ــت؛ زی ــتباه اس ــوری اش ــن تص چنی
ــول و  ــه ای از اص ــاً مجموع ــتاندارد صرف اس
ــای  ــق آن توکن ه ــه مطاب ــت ک ــد اس قواع
باک چیــن  در  فعــال  و  توســعه یافته 
ــاط  ــر در ارتب ــا یکدیگ ــد ب ــس می توانن باینن
بــوده و همچنیــن  به یکدیگــر تبدیل شــوند.

ارز دیجیتالــی کــه بایننــس به عنــوان ارز 
محلــی یــا بومــی شــبکه خــود مورداســتفاده 
ــام دارد کــه کاربــردی  قــرار می دهــد BNB ن
ــوم دارد.  ــن اتری ــر در باک چی ــا ات ــابه ب مش
ــران  ــه کارب ــدان معناســت ک ــابه ب ــن تش ای
ــود  ــبکه ای خ ــای درون ش ــرای پرداخت ه ب
ــه  ــای BEP2 ب ــل توکن ه ــزد تبدی و کارم
 BNB یکدیگر، بایســتی مقــدار مشــخصی از

ــول خــود داشــته باشــند. ــف پ را در کی

BEP2 خرید توکن

از  می تــوان  را   BEP2 توکن هــای 
 Binance ــی ــز و از صراف صرافی های غیرمتمرک
Dex خریــداری کــرد یــا بــه فــروش گذاشــت.

الزم بــه ذکــر اســت کــه بــرای تبــادل 
توکن هــای BEP2 در صرافــی غیرمتمرکــزی 
 BEP2 ــدا باید توکــن ــد pancake swap، ابت مانن
خــود را در باک چیــن بایننــس اســمارت چین 

ــد. ــل کنی ــن BEP20 تبدی ــه توک )BSC( ب
ــن  ــتاندارد توک ــن اس ــح ای ــه توضی ــه ب )در ادام

خواهیــم پرداخــت(

BEP2 کیف پول توکن های

 BEP2 کاربــران می تواننــد توکن هــای
را در کیــف پول هــای زیــر ذخیــره و 

نگــه داری کننــد:
Ledger Nano کیف پول سخت افزاری •
CoolWallet کیف پول سخت افزاری •

 ERC777 ,ERC223 ــوان اســتانداردهای می ت
و ERC1155 اشــاره کــرد. در انتهای این مطلب 
در قالــب یک جــدول به بررســی و مقایســه این 
اســتانداردها پرداختــه و مزایــا و معایــب هرکدام 

ــود. ــریح می ش تش

کاربرد توکن ERC20 چیست؟

• ارائه اطاعات در مورد عرضه کلی توکن ها
• باالنس کاربری دارندگان توکن

ــه  ــی ک ــدار توکن های ــتاندارد ERC20، مق •اس
ــوند  ــا ش ــا جابه ج ــن آدرس ه ــد در بی می توانن

را تعریــف می کنــد.
• ایــن اســتاندارد همچنیــن میــزان خــروج 
توکن هــا از حســاب کاربــری را تعریــف 

. می کنــد

 ERC20 مزایای استاندارد
چیست؟

• انجــام تراکنش هــا به شــکلی ثابت و ســرعت 
بــاال

• بــه تأییــد رســیدن تراکنش ها ســرعت باالیی 
دارد.

 ERC20 وجــود قراردادهــای هوشــمند •
خطاهــای انســانی را از تراکنش ها حــذف کرده 
ــه  ــی ب ــب را در نقل وانتقــاالت مال و امــکان تقل

صفــر می رســاند.

بهترین کیف پول توکن های 
ERC20

Ledger کیف پول سخت افزاری•
Trezor کیف پول سخت افزاری•

MyEtherWallet کیف پول سخت افزاری•
Trust Wallet  کیف پول نرم افزاری•

Atomic کیف پول نرم افزاری•
MetaMask کیف پول مبتنی بر وب•

چگونه توکن ERC20 بخرم؟

به منظــور خریــد هریــک از توکن هــای 
ــا  ــد ت ــران قادرن ــم ای ــران مقی ERC20، کارب
بــا مراجعــه بــه پلتفــرم معاماتــی موربیــت، 
ــزد  ــزان کارم ــن می ــا کمتری ــا را ب ــن ارزه ای

ــد. ــروش کنن خریدوف

ERC20 آدرس توکن

توکن هــای باک چیــن اتریــوم بــا ایــن آدرس 
ــوند: ــاز می ش آغ

0x0e806cea8e5beba6df97354ef7f22b6
6c5a2ce82
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Trezor کیف پول سخت افزاری•

Trust Wallet کیف پول نرم افزاری•

توکن BEP20 چیست؟

ــس به منظــور ســازگاری و هماهنگی  باینن
ــوازی  ــور م ــوم به ط ــن اتری ــا باک چی ب
بایننــس  چیــن،  بایننــس  کنــار  در 
اســمارت چین )BSC( را توســعه داد تــا 
کاربــران باک چیــن اتریــوم بتواننــد 
ســهولت  بــا  را  خــود  تراکنش هــای 
 BSC بیشــتری اتمــام بدهنــد. باک چیــن
ــی  ــه خدمات ــرای ارائ ــاش ب ــواره در ت هم
و  باک هــا  ســریع  تأییــد  همچــون 
ــت. ــوده اس ــا ب ــن تراکنش ه ــزد پایی کارم

توکن Pegged چیست؟

در دنیــای ارزهــای دیجیتــال پیــش 
ــه  ــبت ۱ ب ــا نس ــی ب ــه توکن ــد ک می آی
ــری  ــن دیگ ــتوانه توک ــاس پش ــر اس ۱ ب
ــال ارز  ــور مث ــد. به ط ــدا می کن ــعه پی توس
 ERC20 کــه یــک توکــن link دیجیتــال
ــم  ــخه link BEP20 ه ــک نس ــت ی اس
 link توکــن  به عبارتی دیگــر  دارد. 
ERC20 پشــتوانه link BEP20 اســت.
 BSC باک چیــن  دیگــر  مزایــای  از 
ایــن اســت کــه قابلیــت توکن ســازی 
بی واســطه در ایــن شــبکه محــدود 
 ERC20 اســتاندارد  توکن هــای  بــه 
نســخه های  می تــوان  و  نمی شــود 
ماننــد  دیگــر  ارزهــای   BEP20
کویــن  الیــت  اتریــوم،  بیت کویــن، 
و دیگــر ارزهــای مهــم بــازار را در 

داد. توســعه   BSC باک چیــن 
مزایــای اســتفاده از سیســتم توکــن 

BEP20
• توکن هــای BEP20 بــا توکن هــای 

ــد. ــازگاری دارن ERC20 س
از  متعــددی  پول هــای  کیــف   •
توکن هــای توســعه یافته بــر مبنــای 

می کننــد. پشــتیبانی   BEP20
ــعه یافته روی  ــای توس ــی توکن ه • تمام
باک چین هــای دیگــر نیــز می تواننــد 
بــا اســتفاده از اســتاندارد BEP20 در 

باک چیــن BSC قــرار گیرنــد.

تفاوت بین توکن های 
ERC20 و BEP20

ــا  ــده توکن ه ــن عم ــعه یافت ــود توس باوج
برپایــه اســتاندارد ERC20، بــه دلیــل 
وجــود برخــی مشــکات روی باک چیــن 

اتریــوم ازجملــه هزینــه بــاالی کارمزدهــا، 
ــه دو باک چیــن بایننــس  ــا ارائ بایننــس ب
در  اســمارت چین،  بایننــس  و  چیــن 
ــت.  ــکات اس ــود مش ــرای بهب ــاش ب ت
تفاوت هــای دیگــری نیــز وجــود دارد 
ــود.  ــاره می ش ــر اش ــا در زی ــه آن ه ــه ب ک
اســتاندارد توکــن ERC20 یک اســتاندارد 
فنــی اســت کــه بــرای راه انــدازی 
قراردادهــای هوشــمند در باک چیــن 
اتریــوم مورداســتفاده قــرار می گیــرد. 
اســتاندارد توکــن BEP20 اســتاندارد 
توکن  ســازی در باک چیــن بایننــس 
اســمارت چین و یــا همــان BSC اســت.

استانداردهای توکن سازی در 
شبکه ترون

ــبکه  ــتانداردهای ش ــه اس ــش از مقایس پی
تــرون ابتــدا نگاهــی کوتــاه بــه این شــبکه 

می اندازیــم.
تــرون بــا هــدف ایجــاد یــک پلتفــرم 
ســرگرمی محتــوای دیجیتــال و رایــگان در 
ســطح جهانــی بــا اســتفاده فّنــاوری ذخیره 
اطاعــات غیرمتمرکــز، پلتفــرم مبتنــی بــر 
باک چیــن خــود را توســعه داد کــه در 
ایــن پلتفــرم محتــوای دیجیتــال به راحتــی 

قابــل نقل وانتقــال اســت.
ــرون  ــاد ت ــل بنی ــان مدیرعام ــتین س جاس
ــعه دهنده در  ــروه توس ــک گ ــراه ی ــه هم ب
ــنگاپور  ــرکت را در س ــن ش ــال 20۱7 ای س
بنیــان گذاشــت و تــا امــروز توانســته 
ــه  ــی را در زمین ــتاوردهای بزرگ ــت دس اس
باک چیــن و انتقــال ارزش در شــبکه 
بی واســطه خود بــه دســت آورد. این شــبکه 
بــا حــذف نهادهــای واســط توانســته اســت 
ارتباطــی مؤثــر میــان ســازندگان محتــوا با 

مصرف کننــدگان آن باشــد.
ماننــد دیگــر شــبکه های باک چینــی، 
ــاص  ــتانداردهای خ ــز اس ــرون نی ــبکه ت ش
خــود را بــرای توکن ســازی توســعه داده 
اســت کــه ایــن اســتانداردها را بــا نام هــای 

TRC10 و TRC20 می شناســیم.

TRC10 استاندارد

روی  ابتــدا   TRC10 توکن هــای 
باک چیــن اتریــوم توســعه یافته بودنــد 
امــا بعدهــا بــه همــراه Mainnet بــه 
باک چیــن اختصاصــی شــبکه تــرون 
ــن  ــتاندارد TRC10 اولی ــدند. اس ــل ش منتق
اســتاندارد اختصاصــی شــبکه تــرون بــوده 
ــف  ــی در کی ــن، به راحت ــن توک ــاد ای و ایج
ــت.  ــام اس ــل انج ــکتاپ قاب ــای دس پول ه

 TRC10 عــاوه بــر ایــن توکن هــای
در پروتــکل Bittorrent نیــز اســتفاده 

. ند می شــو
ازآنجایی کــه تنهــا هزینــه قابــل پرداخــت 
بــرای ایجــاد ایــن توکن هــا، فقــط شــامل 
هزینه هــای پهنــای بانــد می شــود و در 
اکثــر مــوارد اســتفاده از آن رایــگان اســت، 
ایــن اســتاندارد یــک توکــن محبــوب را به 
ــه داده و  ــوزه ارائ ــن ح ــرمایه گذاران ای س
محبوبیــت زیــادی را در میــان فرایندهــای 
ــت.  ــرده اس ــب ک ــود کس ــرای خ ICO ب

ــاد  ــتفاده و ایج ــهولت در اس ــن س همچنی
رایــگان آ ن هــا، ایــن اســتاندارد را بــه 
یــک اســتاندارد جــذاب بــرای ســودجویان 
ــت.  ــرده اس ــل ک ــزی  تبدی ــای پان طرح ه
ــتاندارد  ــن اس ــی ای ــکات منف ــه ن از جمل
می تــوان بــه عــدم قابلیــت افزایــش 
میــزان عرضــه پــس از ایجــاد آن هــا 
اشــاره کــرد؛ امــا از طرفــی بــا ارســال ایــن 
ــی در  ــی اختصاص ــه آدرس های ــا ب توکن ه
ــن  ــد توک ــوان  فراین ــرون، می ت ــبکه ت ش
ســوزی را روی ایــن توکن هــا اعمــال 

ــرد. ک

TRC20 استاندارد

ازآنجایی کــه عــده زیــادی از طراحــان 
توکن هــای کاربــردی در قــرارداد هوشــمند 
از اســتاندارد ERC20 اتریــوم به عنــوان 
اســتفاده  خــود  محبــوب  اســتاندارد 
می کننــد، بنیــاد تــرون بــا راه انــدازی 
اکوسیســتم Dapp در شــبکه خــود پروتکل 
ــای  ــا از قرارداده ــاخت ت ــادر س ــود را ق خ
ــوم  ــبکه اتری ــده در ش ــمند طراحی ش هوش

و اســتاندارد ERC20 پشــتیبانی کنــد.
ــی  ــه شــد هــدف اصل ــه گفت همان طــور ک
ایجــاد اســتاندارد TRC20 و افزایــش 
مزیت هــای نســبی آن در مقایســه بــا 
ــای  ــری آن در قرارداده TRC10، به کارگی
ــعه دهندگانی  ــت. توس ــوده اس ــمند ب هوش
کــه قصــد اســتفاده از چندیــن توکــن برای 
ــد  ــز می توانن ــد نی Dapp هــای خــود را دارن

از مزیــت ســازگاری TRC20 بــا اســتاندارد 
قــرارداد  و  شــده  بهره منــد   ERC20
هوشــمند خــود را مطابــق با ایــن اســتاندارد 

ــد. ــی کنن طراح

مقایسه استانداردهای 
TRC20 و TRC10

ــا وجــود اینکــه هــردو اســتاندارد قابلیــت  ب
به کارگیــری در قراردادهــای هوشــمند را 
دارنــد، امــا هــر یــک از آن هــا ویژگی هــای 
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شــامل  نیــز  را  خــود  منحصربه فــرد 
ــی  ــه بررس ــف  ب ــدول ال ــوند. در ج می ش
دو  ایــن  تفاوت هــای  و  شــباهت ها 

زیــم. می پردا
هــردو اســتاندارد موجــود روی شــبکه 
از  دامنــه و حیطــه خــود  در  تــرون، 
ویژگی هــای خوبــی در زمینــه ایجــاد 
ــد. بــه  قراردادهــای هوشــمند بهــره می برن
همیــن منظــور تصمیــم نهایــی بــر عهــده 
برنامه نویســان و توســعه دهندگان اســت 
تــا اســتاندارد منتخــب خــود را از میــان این 

دو گزینــه برگزیننــد.

استانداردهای اتریوم

شــد  گفتــه  پیش تــر  کــه  همان طــور 
ــتاندارد موجود روی  ــتاندارد ERC20 تنها اس اس
ــتانداردهای  ــت و اس ــوم نیس ــن اتری باک چی
دیگــری نیــز روی ایــن شــبکه موجودنــد. البته 
تمامــی ایــن اســتانداردها نهایی ســازی نشــده 
ــد. از  ــرار دارن ــود ق ــس خ ــه پیش نوی و در مرحل
ــوان  ــی ســازی شــده می ت اســتانداردهای نهای
ــاره کرد.  ــتاندارد ERC20 و ERC721 اش به اس
 ERC20 ــرد ــا کارب ــر ب ــه پیش ت ــور ک همان ط
آشــنا شــدیم، بــرای آشــنایی بیشــتر بــا دیگــر 

ــه  ــوم، ب ــر بســتر اتری اســتانداردهای موجــود ب
 ,ERC223 ,ERC20 بررســی اســتانداردهای
می پردازیــم.   ERC1155 و   ERC777
  ERC  ــتانداردهای ــه اس ــه مقایس ــدول  ب ب ج

می پــردازد
ــه  ــه ضــرورت دارد ک ــن نکت ــر ای ــر ذک و در آخ
شــبکه ققنــوس نیــز روالــی مشــخص را 
ــال  ــب دیجیت ــه قال ــا ب ــل دارایی ه ــرای تبدی ب
ــب  ــه در قال ــد ک ــن فراین ــد. ای ــال می کن دنب
توکن ســازی شــناخته می شــود، سلســله 
ــه 82(   ــن مطلب)صفح ــه در ای ــی دارد ک مراتب

ــت.  ــده اس ــه ش ــه   آن پرداخت ب

ویژگی ها

میزان سختی یادگیری 
توسعه دهندگان

امکان تنظیم رابط کاربری

امکان دسترسی با 
قراردادهای هوشمند

API امکان دسترسی با

حفاظت در برابر مفقود شدن 
توکن ها

ICO رابط کاربری گرافیکی برای

امکان واریز از آدرس قرارداد

منحنی ساختار یادگیری 
توکن )برای سرمایه گذاران(

منحنی ساختار  یادگیری 
توکن )برای کیف پول ها(

ردیابی آسان

امکان اعشار

کارمزد تراکنش ها

نوع انتقال

TRC10TRC20

آسان

ندارد

ندارد

نداردندارد

ندارد

نداردندارد

متوسط

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد )به صورت داخلی(

TRC20  بیش از ۱000 برابر ارزان تر ازTRC10  بیش از ۱000 برابر گران تر از

می توانید از API برای انتقال استفاده کنید و هزینه 
آن پهنای باند است. انتقال از طریق قرارداد هوشمند 

هزینه های پهنای باند و انرژی را دارد.

آسان )ساختار معمول(

آسان )ساختار معمول(

برای ردیابی به یک بستر مجزا نیاز دارید

دارد )تا ۱8 رقم (

انتقال از طریق قرارداد هوشمند با 
هزینه های پهنای باند و انرژی

متوسط )قبل از ارسال به آدرس قرارداد، 
باید ساختار هر توکن را یاد بگیرید(

متوسط )قبل از ارسال به آدرس قرارداد، 
باید ساختار هر توکن را یاد بگیرید(

دارد

ندارد

TR
C 
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ه ا

س
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تعریف

استانداردنوع

نهایی

غیرقابل معاوضهقابل معاوضهقابل معاوضهقابل معاوضه
قابل معاوضه، 

غیرقابل معاوضه 
نیمه تعویض پذیر

19.11.201503.05.201710.01.201820.09.201717.06.2018

نهایی پیش نویسپیش نویسپیش نویس

استاندارداستاندارداستاندارداستاندارد

تمرکز

وضعیت

تاریخ عرضه

تعویض پذیری

قابلیت انتقال

GAS کارمزد

به کارگیری

توانایی عملکرد اساسی 
انتقال رمزها ازجمله 

فرایند تأیید

تبادل آزادانه میان کیف 
پول ها و بازارها

میانگین 50 تا ۱00 هزار 
برای هر تراکنش

به صورت گسترده 
توسط ICO ها به کار 

گرفته می شود

اکنون برای بیش از 
40 توکن به کار گرفته 

می شود

اتحاد جهانی رمزارز در 
حال کار برای کارکرد 
این استاندارد هستند.

قابل استفاده 
دربازی هایی که بر 

اساس کالکشن هستند.
CRYPTOKITTIES

کاربردی در صنعت بازی
War of  crypto
9lives Arena
Cryptofights

نیازمند تنها نصف سوخت 
ERC20 مصرفی در

ERC20 اندکی کمتر از
کاهش سوخت مصرفی 

در انتقاالت خرد و 
مبادالت چندگانه در 

ERC20 مقایسه با

کمی بیشتر از ERC20 اما 
ارزان تر در تراکنش های 

حجیم

تبادل آزادانه میان 
کیف پول ها و بازارهای 

ERC20 سازگار با

تبادل آزادانه میان 
کیف پول ها و بازارهای 

ERC20 سازگار با

تبادل پذیری محدودتر 
به دلیل عدم پشتیبانی 

گسترده

مزایا

معایب

مشخصات 
کلیدی

تطابق با دیگر 
استانداردها

معایب

پرکاربردترین و 
شناخته شده ترین 

استاندارد کنونی است و 
در بسیاری از کاربردها 

ثابت  شده است

این توکن ها در صورت 
فرستاده شدن به قرارداد 
هوشمندی که پشتیبانی 

نمی شود گم می شوند

 ERC اولین استاندارد
حقیقی و پرکاربرد که 

عملکردهای اساسی را 
برای ارزش یک دارایی 
تحت توکن خاصی که 

می تواند معامله، مبادله یا 
فروخته شود، استاندارد 

می کند.

 ،ERC20 مشابه
سعی می کند مسئله 
توکن از گمشده رفته 

را از طریق انتقال 
 ERC223 توکن
مانند معامات اتر 

حل می کند.

هنوز در وضعیت 
پیش نویس است

هنوز نهایی نشده 
و هزینه سوخت 

بیشتری در مقایسه با 
ERC20 دارد

به طور ذاتی 
خردپذیر نیستند و از 
حمایت توکن های 

قابل معاوضه برخوردار 
نیستند

با اکثریت استانداردها 
سازگار نیستند

 ERC20 در قیاس با
به جای دو تراکنش از 
یک تراکنش استفاده 

می کند تا هزینه سوخت 
کمتری مصرف کند. 
از گم شدن توکن ها 

جلوگیری می کند و به 
توسعه دهندگان قدرت 
مدیریت تراکنش های 

ورودی را می دهد

عاوه بر حل مشکل 
گم شدن توکن ها 

کارکردهای جدیدی را 
ارائه می دهد.

در توکن های ارسالی 
از منطقی مشابه با اتر 

استفاده می کند.

این استاندارد یک 
زیرساخت برای ساخت 

و تبادل دارایی های 
منحصربه فرد ایجاد 
می کند و به نسبت 

ERC20 قابلیت انتقال 
جزئیات بیشتری را دارد.

از تمامی حاالت قابلیت 
معاوضه در توکن ها 

پشتیبانی می کند و قادر 
است تا با کاهش مراحل 

تأییدی در مبادالت 
خرد، چندین رسید را در 
یک تراکنش صادر کند.
درصورتی که این امکان 
 ERC721 و ERC20 در

وجود نداشت.

تبادل پذیری محدودتر 
به دلیل عدم پشتیبانی 

گسترده

کارکرد پایه ای مانند 
ERC20 مضاعف با حل 

مشکات امنیتی ذاتی آن 
)توکن های گمشده(

حل مشکل گم شدن توکن ها 
و ارائه یک رابط کاربری بهتر 

ERC20 به نسبت

توکن سازی دارایی های 
منحصربه فرد

رابط قراردادهای 
هوشمندی که انواع 

توکن های چندگانه را 
مدیریت می کنند

استاندارد توکن 
قابل معاوضه

استاندارد توکن 
قابل معاوضه

یک استاندارد توکن 
جدید پیشرفته

استاندارد توکن 
غیرقابل معاوضه

توکن مالتی 
استاندارد

با استفاده از توکن 
قابل معاوضه و 

غیرقابل معاوضه 
امکان انجام معامات 

و انتقال چندگانه 
را دارد

 سازگار با 
دیگر استانداردها

با ERC20 سازگار 
است

با ERC721 سازگار 
است با ERC20 سازگار است

با ERC20 سازگار است و 
می توان به طور موازی آن 

را پیاده سازی کرد.

 ERC77 رابط توکن
بایستی از طریق 

ERC820 ثبت شود

استاندارد تشخیص رابط ERC165 برای 
افشای رابط هایی که قرارداد هوشمند 

ERC721 را پشتیبانی می کند )تضمین 
می کند که قرارداد با رابط کاربری 

مطابقت دارد(

این استاندارد امکان پیاده سازی 
APS استاندارد برای NFT را 

در قراردادهای هوشمند فراهم 
می کند. این استاندارد عملکردهای 

اساسی برای ردیابی و انتقال 
مالکیت NFT را ارائه می دهد

ER
C 

ی
ها

دار
تان

س
ه ا

س
قای

: م
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ل 
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شوق یک خیــز بلنـــد!

تعریف توسعه

ــعه  ــاره توس ــث درب ــاز بح ــش از آغ پی
ــف  ــعه را تعری ــد توس ــدا بای ــدار ابت پای
ــعه در  ــعه چیســت؟ توس ــا توس ــرد، ام ک
لغــت بــه معنــای وســعت بخشــیدن 
و بــاز کــردن اســت)فرهنگ معیــن( 
ــت  ــر اس ــا واژه development را بهت ام
انکشــاف ترجمــه کــرد چــه اینکــه 
اســت   develop ریشــه  از  واژه  ایــن 
کــه تغییــر کیفــی در چیــزی یعنــی 
بــه  آن  بالقــوه  گرایش هــای  تبدیــل 
ــد،  ــا می ده ــل را معن ــای بالفع گرایش ه
در مقابــل envelop کــه انقبــاض کیفــی 
ــاف در  ــود انکش ــود. خ ــامل می ش را ش
لغــت چنیــن آمــده اســت: »اظهــار، افشــا 
ــزی  ــار چی ــف و اظه ــرده دری، کش و پ

توسعه پایدار با توکن سازی دارایی ها اقتصادی و سیاسی

ــان  ــه بررســی رابطــه می ــرار اســت ب ــه ق ــن مقال ــن نوشــتار مشــخص اســت، در ای ــوان ای ــه از عن همانطــور ک
توکن ســازی دارایی هــا بــا توســعه پایــدار پرداختــه شــود. بــرای ورود بــه ایــن مهــم ابتــدا بایــد دربــاره مفهــوم 
ــال و  ــاد دیجیت ــا اقتص ــوان ب ــه می ت ــت؟ و چگون ــدار چیس ــعه پای ــًا توس ــت اساس ــخن گف ــدار س ــعه پای توس

ــت ــدار گام برداش ــعه پای ــوی توس ــه س ــا ب ــازی دارایی ه توکن س

ــاء( ــو« )ناظماالطب ــازه و ن ت
بــه گفتــه اقتصــاددان فقیــد فریبــرز 
رییــس دانــا توســعه نتیجــه فراینــد 
تــاش موفــق، بســیج کارامــد و تحــرک 
ــادی  ــای م ــوان نیروه ــه مند و پرت اندیش
ســازماندهی  طریــق  از  انســانی،  و 
ــک  ــد از ی ــر براین ــت. ه ــی اس اجتماع
مرحلــه از فراینــد پویــا تعلــق دارد و خــود 
ــتگاه ها  ــا و خواس ــه ای از نیروه مجموع

ــد.۱ ــم می زن ــده رق ــرای آین را ب
ازکیــا و غفــاری در کتــاب جامعه شناســی 
توســعه فراگیــری اصطــاح توســعه 
را پــس از جنــگ جهانــی دوم بیــان 
کرده انــد، همچنیــن گفته انــد توســعه 
ــاف  ــروج از لف ــای خ ــه معن ــت ب در لغ
ــوع  ــا رج ــز ب ــا نی ــه در اینج ــت ک اس
لغت نامه هــا  و  لغــت  فرهنگ هــای  بــه 

 یداهللنعمتی

کارشناس ارشد مطالعات توسعه
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ــر  ــاف بهت ــه واژه انکش ــم ک در می یابی
معنــای خــروج از لفــاف را می دهــد 
ــی و  ــه علم ــعه در جامع ــی واژه توس ول
ادبیــات دانشــگاهی جــا افتــاده اســت بــه 
همیــن روی ازکیــا)۱395( در پاســخ بــه 
ــه  ــا انکشــاف ترجم ــه آی ــن ســؤال ک ای
درســت تری بــرای Development نیســت 

می گویــد:                                       
اســت افتــاده  جــا  توســعه   واژه 

ــر  ــاف را بهت ــه انکش ــنده ای ک ــا نویس  ام
یــا  پانویــس  در  می توانــد  می دانــد 
ــرای اســتفاده  ــح خــود را ب ــز توضی پرانت

از انکشــاف وارد کنــد.2
ــعه  ــت؟ »توس ــدار چیس ــعه پای ــا توس ام
 Sustainable Development ــا ــدار« ی پای
ــن بســت  ــه ب ــه از ب ــی اســت ک مفهوم
ــعه و  ــی توس ــای قبل ــیدن رویکرده رس
تغییــر نگــرش بشــر بــه آن پدیــد آمــده 
اســت. ایــن مفهــوم تــاش دارد کــه بــا 
ــتباهات  ــعه، اش ــه توس ــد ب ــی جدی نگاه
گذشــته بشــری را دربــاره آن تکــرار 

ــد. نکن

اشتباهات گذشته بشر در 
توسعه خطی

امــا ایــن اشــتباهات چــه بوده انــد؟ 
به تدریــج  در طــول قــرن گذشــته 
جنبه هــای  کــه  شــد  مشــخص 
در  »انســانی«  و  »اجتماعــی« 
ــده  ــعه نادی ــنتی توس ــم س پارادای
گرفته شــده اند؛ بدیــن شــکل 
ــتِم  ــن سیس ــی در ای ــه گوی ک
توســعه اقتصــادی و نوســازی 
هــم  انســان  روزافــزون، 
از  بخشــی  بــه  تبدیــل 
چرخ دنده هــای  و  ماشــین 
و  انســانی  کرامت هــای  و  شــده  آن 
حقــوق اولیــه او نادیــده گرفته شــده 
ــه توســعه  ــود ک ــن ب ــت ای اســت. حقیق
ــا  ــش، ب ــور و پیدایش ــادی، در ظه اقتص
بــه  غیرانســانی  نــگاه  و  بهره کشــی 
پدیدآورنــده خــودش، همــراه شــده بــود. 
ســاعت های کار طوالنــی، دســتمزدهای 
ــخِت کاری و  ــرایط س ــه، ش غیرمنصفان
ــغلی،  ــامت ش ــی و س ــرات ایمن مخاط
و  کــودک  کار  نیــروی  به کارگیــری 
ــواده به واســطه عــدم  ــان خان ــد بنی تهدی
ــم  ــرای ه ــی ب ــن کار و زندگ ــوازن بی ت
ــن  ــی از ای ــردان، بخش ــم م ــان و ه زن

انســانی بــود. چالش هــای 
افــزون بــر ایــن، توســعه اقتصــادی 
ــر و  ــردن فق ــن ب ــده از بی ــا وع ــه ب ک
ــود  ــیر خ ــع در مس ــاه جوام ــش رف افزای
ــه  ــه گواهــی آمارهــا ن جلــو می رفــت، ب
تنهــا نتوانســته بــود بــر فقــر غلبــه کنــد، 
بلکــه بســیاری از طبقــات اجتماعــی 
و ملــل را گرفتــار دام فقــر نهــادی و 
ســاختاریافته کــرده بــود. درحالی کــه 
ــال  ــا، س ــادی دنی ــد اقتص ــوع تولی مجم
بــه ســال در حــال افزایــش بــود و 
هســت، امــا ایــن افزایــش ثــروت، 
موضوعــی نبــوده کــه توســط همــه 
ــه  ــود و ب ــی احســاس ش ــار اجتماع اقش
ــای  ــب، گروه ه ــه اغل ــید ک ــر می رس نظ
ــده  ــد ش ــای آن بهره من ــی از مزای خاص
ــب اســت  ــال جال ــرای مث و می شــوند. ب
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ــق گــزارش آکســفام در  ــم طب کــه بدانی
ــر اول  ــج نف ــتاد و پن ــال 20۱3، هش س
ــدازه  ــه ان ــا، ب ــدان دنی ــت ثروتمن فهرس
ــردم  ــر از م ــارد نف ــی 3٫5 میلی کل دارای
فعلــی کــره زمیــن، دارایــی دارنــد! ایــن 
ســطح وحشــتناک از نابرابــری، خیلی هــا 
ــان در  ــه »انس ــت ک ــر انداخ ــه فک را ب
ــتری  ــروت بیش ــه ث ــد، اگرچ ــر جدی عص
ــاً خوشــحال تر  ــا لزوم ــرد؛ ام ــد می ک تولی
ــا روی  ــود.« ام ــل نب ــان عصــر قب از انس
ســیاه توســعه اقتصــادی، تنهــا بــه دلیــل 
جنبه هــای انســانی و اجتماعــی آن نبــود. 
بلکــه وجــه غم انگیــز دیگــری نیــز 

داشــت: »نابــودی محیط زیســت«.

توسعه  پایدار، توسعه ای همه جانبه

ــدار  ــعه پای ــوم توس ــاس مفه ــن اس ــر ای ب
ــات خطــی توســعه و رشــد  در نفــی نظری
کــه تــا پیــش از ایــن در مکاتــب مختلــف 
ــود  ــازی وج ــب نوس ــد مکت ــعه مانن توس
داشــتند شــکل گرفــت و بنابرایــن می توان 
گفــت کــه توســعه پایــدار بیشــتر تعریفــی 
ســلبی دارد تــا ایجابــی بــا ایــن حــال مــا، 
ــه در آن  ــم ک ــدار می نامی ــعه ای را پای توس
ــاد  ــه، ابع ــوازن و همه جانب ــکلی مت ــه ش ب
مختلــف اجتماعــی، محیــط زیســتی و 
اقتصــادی مــورد لحــاظ قرارگرفتــه باشــد. 
ــد  ــر بع ــاوه ب ــه ع ــعه ای ک ــن توس چنی
ــتی و  ــط زیس ــای محی ــادی، پیامده اقتص
ــت و مدیریت شــده  ــز مثب ــِی آن نی اجتماع
ــود.  ــد ب ــدگار خواه ــوب و مان ــد، مطل باش
ــع  ــرداری از مناب ــا چنیــن نگاهــی، بهره ب ب
طبیعــی و ســرمایه های انســانی امــروز 
ســیاره زمیــن، حیــات و بهره منــدی و 
ــه  ــده را ب ــی و آین ــل های فعل ــادی نس ش
ــعه  ــس توس ــت. پ ــد انداخ ــر نخواه خط
پایــدار، در تــاش اســت کــه مســیر 
نادرســت توســعه در چنــد قــرن اخیــر را که 
نگاهــی صرفــاً تک بعــدی داشــت اصــاح 
ــت بیشــتری از  ــایش و رضای ــا آس ــد ت کن
ــی و  ــاکنان فعل ــرای س ــد ب ــی و رش زندگ

ــد.  ــن فراهــم کن ــده کــره زمی آین

توکن سازی، اینترنت ارزش و 
توسعه پایدار

ــه آنچــه در تعریــف توســعه  ــا توجــه ب ب
و توســعه پایــدار مطــرح شــد، توجــه بــه 

محیــط زیســت و فقرزدایــی کــه خــود 
شــاخص های  بــه  توجــه  مشــخصه 
ــت در  ــعه اس ــانی توس ــی و انس اجتماع
ــدار  ــعه پای ــوم توس ــری مفه ــکل گی ش
حــال  هســتند.  اساســی  شــروطی 
فّناوری هــای  افــزون  روز  رشــد  بــا 
و  اینترنــت  گســترش  و  ارتباطــی 
فضــای مجــازی اکنــون دیگــر نیــازی 
بــه تخریــب منابــع طبیعــی بــرای 
ــت  ــه ماهی ــا ک ــی از کااله ــد برخ تولی
اینترنــت  نیســت.  دارنــد  دارایــی 
و  خلــق  بــرای  نه فقــط  اکنــون 
بلکــه  اطاعــات  و  داده هــا  انتقــال 
ــه  ــز ب ــال ارزش نی ــق و انتق ــرای خل ب
انتقــال  و  خلــق  بلــی  مــی رود،  کار 
ــاق  ــه اتف ــم چگون ــن مه ــا ای ارزش! ام
می افتــد، اســتفاده از فّنــاوری دفتــر 
دلیــل  بــه   )DLT( توزیع شــده  کل 
ذاتــی اش  انکارناپذیــری  و  شــفافیت 
بــرای خلــق و انتقــال ارزش از طریــق 

دارد. ایجابــی  اینترنــت ضرورتــی 
دیجیتــال  اقتصــاد  عرصــه  اکنــون 
ــوان  ــال را می ت ــاد دیجیت ــت. اقتص اس
ســیر تکامــل یافتــه اقتصــاد اطاعــات، 
اقتصــاد  دانش بنیــان،  اقتصــاد 
ــت در  ــبکه و اینترن ــاد ش ــن، اقتص نوی
دهه هــای ۱970 تــا دهــه اول2000 
 20۱۶ ســال  در  کنیــم.  معرفــی 
»انقــاب  کتــاب  در  شــوآب  کاس 
صنعتــی چهــارم« نــگاه عمیق تــری 
او  کــرد.  دیجیتــال  اقتصــاد  بــه 
ســه  تشــریح  از  پــس  کتابــش  در 
انقــاب صنعتــی، اقتصــاد دیجیتــال 
نامیــد.  انقــاب صنعتــی چهــارم  را 
اقتصــاد  ویژگی هــای  مهم تریــن  از 
نوآوری،نبــود  از  می تــوان  دیجیتــال 
ــه مــکان،  ــات، وابســتگی نداشــتن ب ثب
ســرعت رشــد بــاال، ســاختار پلتفرمــی، 
نــگاه  و  ایده هــا  آفرینــی  ارزش 

اکوسیســتمی نــام بــرد.
باک چیــن  بســتر  بــر  اکنــون   
دارایی هــا  توکن ســازی  از  می تــوان 
ــام  ــتر تم ــه بیش ــارکت هرچ ــرای مش ب
ســخن  اقتصــاد  در  جامعــه  طبقــات 
گفتــه و جلــوی تخریــب محیــط زیســت 
و تولیــد انبــوه بســیاری از کاالهــا را 
گرفــت. توکــن ابــزاری اســت کــه 
به واســطه آن می تــوان هــر دارایــی 
ــال  ــی دیجیت ــک دارای ــه ی فیزیکــی را ب

تبدیــل کــرد. توکــن  دارایــی ای دیجیتال 
بــر بســتر باک چیــن اســت کــه در 
و  ثبــت  توزیع شــده  دفتــر کل  یــک 
ــه  ــا ب ــن تنه ــا توک ــود. ام ــل می ش منتق
ــده و  ــم نش ــادی خت ــای اقتص دارایی ه
از توکن ســازی حــق رأی بــه مثابــه 
ــخن  ــوان س ــز می ت ــی نی ــی سیاس دارای

ــت.  گف
ــکاری  ــازی راه ــف توکن س ــن توصی ــا ای ب
حتمــی و مطمئــن بــرای حرکــت به ســوی 
ــا توکن ســازی  ــرا ب توســعه پایدار اســت. زی
ــان  ــع درخت ــه قط ــازی ب ــر نی ــول دیگ پ
بــرای تولیــد کاغــذ نیســت، همچنیــن 
دارایی هــا  از  بســیاری  توکن ســازی  بــا 
ــرات  ــر جواه ــا و دیگ ــاس، ط ــد الم مانن
ــر  ــردم در ه ــوم م ــا، عم ــزات گران به و فل
طبقــه اقتصــادی می تواننــد وارد حــوزه 
ــاس  ــن اس ــر ای ــده و ب ــرمایه گذاری ش س
می تــوان بــه گامــی در راســتای فقــر 

ــت.  ــی داش زدای
ــق  ــازی ح ــا توکن س ــر ب ــوی دیگ از س
و  ثبــات  بــه  می تــوان  بیشــتر  رأی 
شــفافیت سیاســی رســید، در چنیــن 
ــی  ــک دموکراس ــه ی ــا ب ــه م ــی ک حالت
ــه  ــید ک ــم رس ــی خواهی ــدار و واقع پای
ــا  ــه در تصمیم گیری ه ــاد جامع ــام آح تم
چنیــن  در  بــود.  خواهنــد  دخیــل 
نگــران  نمی تــوان  دیگــر  وضعیتــی 
ــن  ــود. همچنی نابســامانی های سیاســی ب
باعــث  توکن ســازی  کــه  آنجــا  از 
شــفافیت در عرصــه اقتصــاد خواهــد 
ــد  ــیاری از مفاس ــاهد بس ــر ش ــد، دیگ ش
اقتصــادی نخواهیــم بــود. در چنیــن 
حالتــی یــک جامعــه دیگــر شــاهد آنومی 
و نابســامانی های اقتصــادی، سیاســی 
و در نهایــت اجتماعــی نخواهــد بــود. 
ــو  ــادی از یکس ــفافیت اقتص ــا ش ــرا ب زی
در  مــردم  جانبــه  همــه  مشــارکت  و 
ــه  ــا ب ــر م ــوی دیگ ــری از س تصمیم گی
یــک توســعه پایــدار خواهیــم رســید 
ــز  ــد ج ــد ش ــق نخواه ــر محق ــن ام و ای
دارایی هــا  انــواع  توکن ســازی  بــا 
چــه  و  اقتصــادی  دارایی هــای  چــه 

سیاســی. دارایی هــای 
در پایــان بایــد چنیــن گفــت کــه در ایــن 
ــرای دیجیتالــی شــدن  عرصــه رقابــت ب
ــوری  ــاد آن کش ــدن اقتص ــی ش و توکن
پیــروز اســت کــه ســریع تر گام برداشــته 
و شــوق یــک خیــز بلنــد را داشــته باشــد.

 ۱. ر.ک: رییس دانا، فریبرز، اق ت ص اد س ی اس ی ت وس ع ه، ت ه ران: ن گ اه، ۱38۱.
2.  پرســش حضــوری نویســنده از دکتــر ازکیــا اســتاد دانشــگاه تهــران دربــاره واژه هــای انکشــاف و توســعه و ترجیــح ترجمــه ایــن دو بــا توجــه بــه معنــای خــروج 

ــاف از لف
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ــت  ــال اس ــاد دیجیت ــر اقتص ــده بش ــاد آین اقتص
ــال توکن هــا  ــن رکــن اقتصــاد دیجیت کــه مهمتری
هســتند، اقتصــاد مبتنــی بر توکــن نوید شــفافیت 
و تســهیل تجــارت را می دهــد، امــا چالش هایــی 
نیــز بــرای سیاســت گذاران اقتصــادی بــه همــراه 
ــر  ــازی ب ــرات توکن س ــی از تأثی ــرای آگاه دارد، ب
اقتصــاد، چالش هایــی کــه بــرای بازیگــران 
ــت  ــراه دارد و ماهی ــه هم ــاد کالن ب ــه اقتص عرص
ــدی  ــر مه ــا دکت ــی ب ــن گفت وگوی ــادی توک اقتص
ــران و  ــگاه ته ــدرس دانش ــاددان و م ــوری اقتص ن
ــال  ــرکت اگریت ــل ش ــذار و مدیرعام ــم بنیان گ ه
ترتیــب داده ایــم، آنچــه در پــی می آیــد مشــروح 

ــت و شــنفت اســت: ــن گف ای

شفاف تر و عادالنه تر شدن فرایند 
مالیات ستاین با توکن سازی
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توکنســازیداراییهــاچــهتأثیــریبــراقتصــادکالن
میگــذارد؟

بــرای پاســخ به ایــن ســؤال ابتــدا بایــد بــه مفهــوم توکنایــز کردن اشــاره 
کــرد، اگــر بخواهیــم مســئله توکنایــز کــردن دارایی هــا را بــه زبان ســاده 
مطــرح کنیــم به ایــن صــورت اســت که شــما یــک گواهــی دیجیتــال از 
یــک دارایی-هــر نوعــی از دارایــی چــه فیزیکــی و چــه دیجیتــال-  را بر 

بســتر باک چیــن و دفتــر کل توزیــع شــده ایجــاد کنیــد.
ــه معنــای ســاده یــک گواهــی دیجیتــال اســت، در ایــن  پــس توکــن ب
ــی از منظــر  ــف هــم بحــث ارزش اقتصــادی و هــم مباحــث حقوق تعری
حقــوق مالکیــت و امثالهــم مطــرح می شــود. در واقــع توکنایــز کــردن با 

ــابهت باالیی  ــهام مش بحث اوراق س
دارد، حــال ایــن توکنایــز کــردن 
ــش  ــد افزای ــی مانن ــری مزایای یکس
هزینه هــا،  کاهــش  بهــره وری، 
خودکارســازی خیلــی از فرایندهــا 
ــا اســتفاده از قراردادهای هوشــمند   ب
ــرا  ــن اج ــتر باک چی ــر بس ــه ب ک
شــفافیت  افزایــش  می شــوند، 
باشــد،  داشــته  را می توانــد  و... 
ــود دارد  ــکان وج ــن ام ــن ای همچی
ــری،  ــد رهگی ــی مانن ــه موضوعات ک
نظــارت و مســائلی از ایــن قبیــل 
بهبــود پیــدا کننــد. البتــه ایــن 
ــز  ــی توکنای ــای کل ــوارد ویژگی ه م
کــردن هســتند. اگــر بخواهیــم 
دقیق تــر مســئله را بیــان کنیــم، 
بایــد یــک تقســیم بندی کلــی از 
ــث  ــیم. در بح ــته باش ــا داش توکن ه
توکن هــا مــا انــواع مختلفــی از 
ــن  ــه توک ــم از جمل ــا را داری توکن ه
پرداخــت کــه از جنــس پــول اســت 
، ایــن توکن هــا آثــار اقتصــادی 
ــج  ــای رای ــد پول ه ــی همانن خاص
می تواننــد داشــته باشــند، یکســری 
ــا  ــه آن ه ــه ب ــتند ک ــا هس توکن ه
ــود   ــه می ش ــادار گفت ــای به توکن ه
ــیاری  ــباهت بس ــا ش ــن توکن ه ای
ــا  ــی آنچــه م ــد، یعن ــه ســهام دارن ب
بــرای اوراق ســهام متصــور هســتیم 
در اینجــا نیــز می توانیــم بــرای 
توکن هــای بهــادار متصــور باشــیم. 
توکن هــای دیگــری نیــز تحــت 
کاربــردی   توکن هــای  عنــوان 
ــای  ــی در حوزه ه ــد، حت ــود دارن وج

ــد  ــتند مانن ــرح هس ــا مط ــازی و توکن ه ــت توکن س ــم بح ــری ه دیگ
حوزه هــای ورزشــی کــه بحــث توکن هــای هــواداری  در آنجــا مطــرح 
شــده اســت، بنابرایــن هرکــدام از ایــن توکن هــا می توانــد آثــار اقتصادی 

ــند. ــته باش ــی داش متفاوت
ــن اســاس کــه  ــر ای ــاز یــک تقســیم بندی دیگــری هــم وجــود دارد ب ب
ــا  ــه  آن ه ــه ب ــتند؛ ک ــن هس ــای همگ ــا دارای واحده ــی از توکن ه برخ
توکن هــای مثلــی  اطــاق می شــود، یکســری از دارایی هــا هــم 
ــه آنهــا  ــذا ب ــرد اســت ل ــه ف ناهمگــن هســتند و هــر توکــن منحصــر ب

توکن هــای بی تــا)NFT(  می گوینــد.

حال بــه ســؤال کــه برگردیــم و بخواهیــم آثــار توکنایــز کــردن دارایی ها 
بــر اقتصــاد را بســنجیم، اگــر خیلــی ســاده بخواهیــم نــگاه کنیــم، یکــی 
از کارهــای جــدی کــه از قضــا وزرای اقتصــاد دولت هــای فعلــی و 
پیشــین هــم بــه دنبــال آن بــوده و هســتند، بحــث مولدســازی دارایی ها 
اســت. یعنــی اینکــه شــما بــا بحــث توکنایــز کــردن می توانیــد تغییــری 
جــدی بــا مولدســازی دارایی هــا ایجــاد کنیــد. بــرای مثــال خــود دولــت، 
دارایی هــای بســیار زیــادی دارد، حــال دولــت می توانــد اندکــی از 
ــود را  ــه خ ــری بودج ــی از کس ــرده و بخش ــز ک ــا را توکنای ــن دارایی ه ای
جبــران کنــد، البتــه در حــال حاضــر مــردم نســبت بــه اینکــه دولت هــا 
بخواهنــد از ایــن فضــا اســتفاده کننــد و کســری بودجــه خــود را تأمیــن 
کننــد نگرانی هایــی دارنــد بــه 
ــه تلخــی  ــه تجرب ــا توجــه ب ــژه ب وی
کــه ســال گذشــته در بــازار ســرمایه  
ــن  ــورت ای ــر ص ــا در ه ــتند. ام داش
ــد  ــی اســت کــه می توان ــک امکان ی
شــفافیت ایجــاد کنــد و خیلــی 
از ایــن دارایی هــا بــرای مــردم 
ــا  ــه تنه ــل نظــارت می شــوند. ن قاب
دولت هــا بلکــه بانک هــا نیــز 
ــد،  ــدی دارن ــکات ج ــون مش اکن
اصطاحاً منابعشــان فریــز و منجمد 
شده اســت بــه ایــن معنــا کــه 
ــی  ــکان درامدزای ــک ام ــی بان دارای
نــدارد، یــا مطالبــات معــوق اســت یا 
ــی  ــر دارایی های ــورت خاص ت به ص
اســت کــه بانک هــا در شــکل 
دارنــد،  مســتغات  و  امــاک 
ــد  ــردن می توان ــز ک ــث توکنای بح
بــه بانک هــا کمــک کنــد کــه 
ــه  ــی ک ــاد دارایی های ــکل انجم مش
ــود.  ــع ش ــدی رف ــده تاح ــاد ش ایج
ــرکت ها  ــرای ش ــر ب ــرف دیگ از ط
ــرا  ــود دارد، زی ــکان وج ــن ام ــز ای نی
بســیاری از شــرکت ها هســتند 
کــه دارایی هــای ارزشــمندی دارنــد 
ــرای ســرمایه  درگردششــان و  ــا ب ام
ــران  ــوق کارگ ــت حق ــرای پرداخ ب
ــن  ــتند، در چنی ــکل هس ــار مش دچ
ــرایطی می تواننــد بــا توکنایــز  ش
کــردن بخشــی از آن دارایی هــا، 
ــود را  ــاز خ ــورد نی ــی م ــن مال تأمی
ــه  ــری ک ــر دیگ ــد. اث ــام دهن انج
روی  می توانــد  توکن ســازی 
ــه  ــت ک ــن اس ــذارد ای ــاد بگ اقتص
حتــی بــرای افــراد عــادی هــم ایــن امــکان فراهــم می شــود کــه بتوانند 
ــی امــکان  ــد را افزایــش داده و حت ــی کــه دارن ــد شــوندگی دارایی های نق
ــرای  ــا ب اینکــه آن دارایــی را وثیقــه قــرار دهنــد نیــز بیشــتر می شــود، ی
نمونــه در بحــث توکن ســازی امــاک و مســتغات، البتــه مــا شــبیه بــه 
ایــن را در بــازار ســرمایه تحــت عنــوان صندوق هــای زمیــن و ســاختمان 
یــا امــاک و مســتغات داریــم. امــا در بحــث توکنایــز کــردن و اینکه بر 
بســتر باک چیــن قــرار می گیــرد، مزایــای ویــژه ای را بــا خــود بــه همراه 
دارد کــه باالتــر در رابطــه بــا آنهــا نکاتــی مطــرح شــد. پــس بــه صــورت 
کلی بحــث مولدســازی دارایی هــا و همچنیــن افزایش نقدشــوندگی آنها 

ــاد  ــا وزرای اقتص ــه از قض ــدی ک ــای ج ــی از کاره یک
دولت هــای فعلــی و پیشــین هــم بــه دنبــال آن بــوده 
و هســتند، بحــث مولدســازی دارایی هــا اســت. یعنی 
ــد  ــردن می توانی ــز ک ــث توکنای ــا بح ــما ب ــه ش اینک
تغییــری جــدی بــا مولدســازی دارایی هــا ایجــاد 
ــت، دارایی هــای بســیار  ــال خــود دول ــرای مث کنیــد. ب
ــن  ــی از ای ــد اندک ــت می توان ــال دول ــادی دارد، ح زی
دارایی هــا را توکنایــز کــرده و بخشــی از کســری بودجه 

ــد ــران کن ــود را جب خ
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مزایــای قابــل توجهــی اســت کــه می توانــد بــرای اقتصــاد داشــته باشــد. 
مولدســازی دارایی هــا بیشــتر از نــوع توکــن بهــادار اســت؛ امــا توکن های 
ــادالت داشــته  ــی و خارجــی در مب ــد کارکردهــای داخل پرداخــت می توانن
باشــند. برای مثال در تســهیل مبــادالت بین المللی قابل اســتفاده هســتند. 
البتــه بانــک مرکزی حساســیت ویــژه ای نســبت بــه توکــن پرداختــی که 
بخواهــد در داخــل مــورد اســتفاده قــرار گیــرد خواهــد داشــت. ولــی در هر 
ــد  ــردی می توان ــای کارب ــی توکن ه ــت و حت ــای پرداخ ــورت توکن ه ص
منجــر بــه گســترش و توســعه اقتصــاد دیجیتــال  و اقتصــاد اشــتراکی در 
ــن وجــود دارد فرآیندهــای مالیات ســتانی  ــکان ای ــی ام کشــور شــود؛ حت
تســهیل و عادالنه تــر شــده و در مجمــوع منجــر به شــفافیت اقتصــادی و 

ــا در اقتصــاد خواهد  کاهــش هزینه ه
ــا  ــا توکن هــای بی ت شــد. در رابطــه ب
)NFT( نیــز که در دو ســال اخیر رشــد 
شدیدی داشــته اســت امکان ارزآوری 
مخصوصــاً توســط هنرمندان کشــور 
وجــود خواهــد داشــت. در نهایــت بــا 
ــح حاکمیــت،  سیاســت گذاری صحی
ــردن  ــز ک ــور از توکنای ــاد کش اقتص
ــود. ــع ش ــد منتف ــا می توان دارایی ه

بــا میتــوان آیــا
توکنســازیداراییهــا
ــا ــردشکااله ــرعتگ س

رابیشــترکــرد؟
بلــه، یکــی از مزایــای توکنایــز 
کــردن همانطــور کــه پیشــتر مطرح 
کــردم، ایــن اســت کــه نقدشــوندگی 
ــد.  ــدا می کن ــش پی ــا افزای دارایی ه
ــازار  ــی در ب ــر کس ــال اگ ــرای مث ب
امــاک و مســتغات ســرمایه گذاری 
ــن  ــا، ای ــایر بازاره ــاف س ــد برخ کن
ــی  ــیار پایین ــوندگی بس ــازار نقدش ب
ــد  ــه نق ــردن ب ــز ک ــال توکنای دارد. ح
شــوندگی ایــن بــازار کمــک خواهــد 
ــه تنهــا امــاک و مســتغات،  کرد. ن
بلکه بــرای هــر کاالیــی شــما در نظر 
بگیریــد، امکانــی کــه توکنایــز کردن 
ایجــاد می کنــد ایــن اســت کــه 
ــاالت  ــل و انتق ســرعت گــردش و نق
را می توانــد بیشــتر کنــد، یعنــی شــما 
ــه  ــال ک ــی دیجیت ــه گواه ــی ک وقت
ــک  ــرای ی ــت را ب ــن اس ــان توک هم
دارایــی، بــه ویــژه دارایی هــای واقعی 
ایجــاد کنیــد، امــکان نقــل و انتقاالت 

ــه  ــازار ســرمایه، کســی ک ــه در ب ــرای نمون ــی بیشــتر می شــود. ب آن دارای
مالــک ســکه اســت بــه راحتــی می توانــد نقــل و انتقــاالت گواهــی ســکه 
)توکــن ســکه( خــود را  انجــام دهــد. یعنــی شــما بــه راحتــی بــا توکنایــز 
کــردن می توانیــد ســرعت گــردش کاالهــا را افزایــش دهیــد که ایــن خود 

ــت.  ــد داش ــاد خواه ــاری در اقتص آث

درچــهحالتــیتوکنهــایــابهطــورمشــخصتر
کوینهــاکارکــردپــولراپیــدامیکننــد؟

البتــه توکــن و کویــن بــه لحــاظ مفهومــی بــا یکدیگــر متفــاوت هســتند، 

کویــن یــک پلتفــرم جــدا بــرای خــودش دارد، امــا توکــن روی یک بســتر 
ــود. ــاد می ش ــان ایج میزب

کوینهاتوکنبومییکشبکههستند...
 بلــه، اصطاحــاً Native Token هســتند. توکــن اصلــی یــا کویــن اصلــی 
شــبکه هســتند، ماننــد اتــر بــرای اتریــوم؛ بســیاری از توکن هــا بــر بســتر 
ــه ایــن  ــرای پاســخ ب ــه ســؤال؛ ب ــم ب ــا برگردی ــوم ایجــاد شــده اند. ام اتری
ســؤال ابتدا باید بــه ایــن توجه کنیــم که پــول چیســت و چــه کارکردهایی 
ــه  ــا س ــود، م ــف می ش ــه تعری ــخص چگون ــورت مش ــه ص ــول ب دارد. پ
ــزار  ــه اب ــی اینک ــم، یک ــر می گیری ــول در نظ ــف پ ــرای تعری ــرد را ب کارک
ــیله ای  ــی وس ــد، یعن ــت  باش پرداخ
بــرای مبادلــه کاالهــا باشــد، دومیــن 
کارکــردی کــه مــا بــرای پــول قائــل 
هســتیم ایــن اســت کــه بــرای 
ــه  ــا ب ــایر کااله ــنجش ارزش س س
ــم  ــبه  ه ــد محاس ــی رود، واح کار م

ــرد. ــه ک ــوان ترجم می ت
اســمیتهــمبــهایــن
ــرده ــارهک ــرداش ــهکارک س

اســت...
ــدام  ــر ک ــف ه ــراد مختل ــه اف  البت
ــه  ــا بیشــتر توج ــی از جنبه ه ــه یک ب
داشــته اند، کارکــرد دیگــری کــه 
بــرای پــول مدنظــر هســتیم وســیله 
انباشــت و ذخیــره ارزش  بودن اســت. 
یعنــی ارزش آن در طــول زمــان 
ــه معمــواًل  ــد، البت ــر نکن ــی تغیی خیل
در ارزهــای فیــات تغییــرات ارزش 
ــورت  ــر ص ــه ه ــا ب ــود دارد، ام وج
مــا ایــن ســه کارکــرد را بــرای پــول 
ــه  ــزی ک ــر چی ــتیم و ه ــل هس قائ
ــد  ــته باش ــرد را داش ــه کارک ــن س ای
ــه  ــودن را ب ــول ب ــوان مفهــوم پ می ت
آن اطــاق کــرد. حــال در چــه زمانی 
کوین هــا می تواننــد ایــن نقــش 
ــد  ــه بتوانن ــی ک ــد، زمان ــازی کنن را ب
ــن ســه کارکــرد را داشــته باشــند،  ای
ــود  ــای موج ــا و توکن ه ــا کوین ه آی
ایــن ســه کارکــرد را دارنــد، بــه نظــر 
مــن در حــال حاضــر کوین هــای 
ــه طــور  ــا را ب ــن کارکرده موجــود ای
کامــل ندارنــد، اگــر بــه لحــاظ علمی 
ــول  ــی پ ــا ویژگ ــم این ه ــگاه کنی ن
بــودن را ندارنــد، در آینــده شــاید پیــدا 
کننــد امــا در حــال حاضــر ویژگــی پــول بــودن را ندارنــد. بــه دلیــل اینکــه 
ــا  ــا ب ــن کوین ه ــر ای ــی اکث ــد، یعن ــی دارن ــی بســیار باالی ــانات قیمت نوس
توجــه بــه نوســانات قیمتــی باالیــی کــه دارنــد نمی تواننــد واحد شــمارش 
لحــاظ شــوند و در امــر ذخیــره ارزش هــم دچــار مشــکل می شــوند، البتــه 
ارزش ایــن کوین هــا در بلنــد مــدت معمــواًل افزایــش پیــدا می کنــد امــا در 
دوره هــای زمانی کوتــاه مــدت اگر نــگاه کنیــم، کارکــرد ذخیره ارزششــان 
نیــز دچــار اختــال می شــود و بــه طــور کلــی کارکــرد پــول را نخواهنــد 
داشــت. در نهایــت بایــد گفــت کــه در حــال حاضــر خیلــی از ایــن کوین ها 
را نمی توانیــم پــول بنامیــم، البتــه ممکــن اســت در آینــده بــا حــل شــدن 

 اگــر کســی در بــازار امــالک و مســتغالت ســرمایه گذاری 
ــوندگی  ــازار نقدش ــن ب ــا، ای ــایر بازاره ــالف س ــد برخ کن
ــد  ــه نق ــردن ب ــز ک ــال توکنای ــی دارد. ح ــیار پایین بس
ــا  ــه تنه ــرد. ن ــد ک ــک خواه ــازار کم ــن ب ــوندگی ای ش
ــما در  ــی ش ــر کاالی ــرای ه ــه ب ــتغالت، بلک ــالک و مس ام
نظــر بگیریــد، امکانی کــه توکنایــز کــردن ایجــاد می کند 
ــاالت را  ــل و انتق ــردش و نق ــرعت گ ــه س ــت ک ــن اس ای
می توانــد بیشــتر کنــد، یعنــی شــما وقتــی کــه گواهــی 
دیجیتــال کــه همــان توکــن اســت را بــرای یــک دارایی، 
بــه ویــژه دارایی هــای واقعــی ایجــاد کنیــد، امــکان نقل 

ــود ــتر می ش ــی بیش ــاالت آن دارای و انتق
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ــش  ــا و کاه ــری آنه ــث مقیاس پذی ــدن بح ــل ش ــی و ح ــکات فن مش
نوســانات بــازار، ایــن کوین هــا  نیــز کارکرد پولــی پیــدا کننــد. البتــه درباره 
کوین هــای پایــدار ، یعنــی کوین هایــی کــه ارزش ثابتــی دارنــد می تــوان 
گفــت کــه نســبت بــه ســایر کویــن و توکن هــا بیشــتر می تواننــد نقــش 

ــد.  ــازی کنن ــول را ب پ

ــای ــریروینهاده ــهتأثی ــاچ ــازیداراییه توکنس
ــی ــورکل ــهط ــازاروب ــزی،ب ــکمرک ــدبان کالنمانن

ــت؟ ــدگذاش ــادیخواه ــایاقتص نهاده
باتوجه بــه اینکــه معمــواًل در توکنایــز کــردن از فّنــاوری دفتــر کل توزیع 
شــده و باک چیــن اســتفاده شــده و منجــر بــه حــذف واســطه ها 
می شــود، قطعــاً تأثیراتــی جــدی روی نهادهــای بانکــی، پولــی و مالــی 
ــورس  ــک مرکــزی، ســازمان ب ــی اعــم از بان خواهــد گذاشــت، نهادهای
ــازی  ــذا توکن س ــر. ل ــزی دیگ ــف و مرک ــای مختل ــادار و نهاده اوراق به
تغییراتــی مهمــی در عرصــه بازیگــران می توانــد ایجــاد کنــد، کــه البتــه 
پیــش از آن بایــد نــگاه کنیــم کــه از چــه نــوع باک چینــی می خواهیــم 
در حــوزه توکنایــز کــردن اســتفاده کنیــم. آیــا باک چیــن عمومی اســت 
 CBDC یــا خصوصــی. یــا اینکــه اگــر خــود دولت هــا بیاینــد بــه نوعــی
ارز  دیجیتــال بانــک مرکــزی بــر بســتر باک چیــن ایجــاد کننــد، امکان 
ایــن وجــود دارد که بــر بســتر ایــن CBDC توکــن تعریف شــده و قــرارداد 
هوشــمند اجــرا شــود. در ایــن حالــت شــاید بازیگــران همــان نقــش خود 
را بــازی کننــد، البتــه تغییــر نقشــی خواهنــد داشــت و حتــی شــاید در این 
ــر  ــی اگ ــورت کل ــا به ص ــد. ام ــدا کنن ــز پی ــتری نی ــدرت بیش ــرایط ق ش
ــود،  ــام ش ــی انج ــای عموم ــترهای باک چین ه ــر بس ــازی ب توکن س
ــد، کــه  ــا نهادهــای مرکــزی ایجــاد کن ــی جــدی ب ــد چالش های می توان

ایجــاد کــرده و در آینــده هــم بیشــتر خواهــد شــد. 

ــی ــایعموم ــربســتربالکچینه ــرتوکنســازیب اگ
انجــامشــودچــهچالشهایــیایجــادمیکنــد؟

ــا توجــه بــه اینکــه در ایــن فضاهــا ایــن امــکان بــه وجــود می آیــد کــه  ب
دیگــر نیازی بــه نهــاد مرکــزی وجــود نــدارد؛ یعنــی به فــرض یــک توکن 
بهــادار بــر بســتر اتریــوم ایجــاد می کنیــم و ایــن توکــن بهــادار در آن فضــا 
می توانــد مبادلــه شــود. آیــا در ایــن فضا نیــازی بــه نهــادی مانند ســازمان 
بــورس خواهیم داشــت؟ نــه لزومــاً. آیــا ســازمان بــورس می پذیرد کــه این 
اتفــاق در داخل کشــور رخ دهــد؟ در حــال حاضر خیــر؛ زیرا تحــت نظارتش 
نیســت و ممکن اســت که آســیب هایی بــرای افــرادی کــه از ایــن خدمات 
اســتفاده می کننــد از منظــر حمایــت از مصــرف کننــده  داشــته باشــد. یــا 
ــای  ــتر باک چین ه ــر بس ــود ب ــاد ش ــی ایج ــن پرداخت ــر توک ــه اگ اینک
عمومــی کــه بــه راحتــی تحــت کنتــرل بانــک مرکــزی نباشــد. آیــا بانک 

مرکــزی می پذیــرد کــه چنیــن اتفاقــی رخ دهــد؟ قطعاً خیــر، بدون شــک 
ایــن اتفاق خــط قرمــز بانــک مرکــزی خواهد بــود و چالشــی جــدی در این 
حوزه ایجــاد می شــود؛ مگــر اینکــه در شــرایطی خــاص و با قواعــد خاصی 
ایــن اتفــاق را در فضــای محــدود آزمونگاهــی  بپذیــرد؛ اما به صــورت کلی 
ــت  ــای پرداخ ــه توکن ه ــد ک ــورها نمی پذیرن ــر کش ــر اکث ــال حاض در ح
بــه صــورت گســترده در اقتصادشــان اســتفاده شــود. معمــواًل بانک هــای 
مرکــزی دنیــا بــه راحتــی ایــن را نمی پذیرنــد. البتــه همانطــور کــه مطرح 
ــرد  و  ــر چــه بســتری شــکل می گی ــد در اینکــه  توکــن ســازی ب شــد بای
ــر  ــد، اگ ــل ش ــک قائ ــی تفکی ــا خصوص ــت ی ــی اس ــن عموم باک چی
توکن ســازی بــر بســتر باک چین هــای عمومــی باشــد کــه بــه راحتــی 
در کنتــرل نهادهــای مرکزی نیســت، قطعــاً با چالش هــای جدی از ســوی 
نهادهــای مرکــزی مواجــه خواهــد شــد و احتمــااًل مخالفت هایــی در ایــن 

راســتا صــورت خواهــد گرفــت. 
در بحــث توکن ســازی بحــث امــور مالــی غیــر متمرکــز  مطــرح اســت و 
شــما نیازی بــه نهــاد مرکــزی نداریــد و نقــل و انتقاالتی کــه در مــورد انواع 
ــذا در چنیــن  توکن هــا انجــام می شــود روی آن بســتر شــکل می گیــرد. ل

وضعیتــی نقــش بازیگــران و نهادهــای مرکــزی کمرنــگ خواهد شــد 

ماهیــتاقتصــادیتوکــنچیســت؟کاالاســتیــا
ســرمایه؟

بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد بــه آن تقســیم بندی کــه در ابتــدا انجام 
دادیم بــاز گردیــم. برخــی از توکن ها در صــورت داشــتن آن ســه کارکردی 
که مطــرح شــد می تواننــد ماهیــت پــول را داشــته باشــند، برخــی توکن ها 
ماهیــت بهــادار دارند و شــبیه ســهام هســتند، یعنــی گواهــی ای از مالکیت 
بر یــک دارایــی دیجیتــال یا یــک دارایــی واقعــی یا فیزیکــی اســت. اینکه 
آن توکــن گواهی چــه چیزی اســت نشــان دهنــده ماهیــت توکن اســت.
درواقــعتوکــنماهیتــشراازآنچیــزیکــهنمایندگــی

میکنــدمیگیــرد...
ــود را  ــت خ ــد ماهی ــی می کن ــه نمایندگ ــزی ک ــن از آن چی ــه، توک بل
ــا نشــان  ــوع توکن ه ــن ن ــم ای ــان کنی ــر بی ــر دقیق ت ــه اگ ــرد. البت می گی
دهنــده یــک گواهــی از مالکیــت بــر دارایــی هســتند. بــه عــاوه ممکــن 
اســت یــک توکنــی باشــد کــه صرفــاً توکــن کاربــردی  باشــد، ماهیــت 
ایــن توکــن از ســایر توکن هــا متفــاوت اســت. پــس در مقــام تحلیــل اگر 
بخواهیــم ماهیت یــک توکــن را بشناســیم بایــد ببینیم کــه این توکــن از 
چه دارایــی ای نمایندگی می کنــد و آن توکــن چــه کارکردهایــی دارد، این 
مســایل بــه مــا نشــان می دهــد کــه ماهیــت توکــن در چــه زمــره ای قرار 
می گیــرد. امــا بــه ایــن مهــم بایســتی توجه داشــته باشــیم کــه همــه آنها 
ــوان رمــز دارایی هــا  طبقه بنــدی  ــوده کــه تحــت عن ــی ب شــکلی از دارای

می شــوند. 

بایــد در اینکــه  توکــن ســازی بــر چــه بســتری شــکل می گیرد  
ــل  ــک قائ ــی تفکی ــا خصوص ــت ی ــی اس ــن عموم و بالک چی
ــی  ــای عموم ــتر بالک چین ه ــر بس ــازی ب ــر توکن س ــد، اگ ش
باشــد کــه بــه راحتــی در کنتــرل نهادهــای مرکــزی نیســت، 
ــزی  ــای مرک ــوی نهاده ــدی از س ــای ج ــا چالش ه ــًا ب قطع
مواجــه خواهــد شــد و احتمــاالً مخالفت هایــی در ایــن 
راســتا صــورت خواهــد گرفــت. در بحــث توکن ســازی بحــث 
ــه  ــازی ب ــما نی ــت و ش ــرح اس ــز  مط ــر متمرک ــی غی ــور مال ام
نهــاد مرکــزی نداریــد و نقــل و انتقاالتــی کــه در مــورد انــواع 
ــرد ــکل می گی ــتر ش ــود روی آن بس ــام می ش ــا انج توکن ه
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مقدمه 

ــا  ــروزه آن را ب ــه ام واژه Cryptocurrency ک
معــادل فارســی »ارزهــای رمزنگاری شــده« 
می شناســیم از دو واژه Crypto بــه معنــای 
ــه معنــی »ارز«  »رمزنــگاری« و Currency ب
تشــکیل شــده اســت. همانطور که گفته شــد 
دقیق تریــن عبــارت بــرای توصیف ایــن واژه 
ــا  ــای رمزنگاری شــده اســت ام ــان ارزه هم

بــه دلیــل طوالنــی بــودن ایــن عبــارت گاها 
دیــده می شــود کــه از عبــارات دیگــری نیــز 
اســتفاده می شــود. از واژه هــای پرکاربــرد 
دیگــر می تــوان بــه عبــارت »ارز دیجیتــال« 
اشــاره کرد که بــه طــور مکــرر در ایــن زمینه 
اســتفاده می شــود. ایــن عبــارت معــادل 
فارســی Digital currency اســت و در تعریف 
بــه ارزهایــی گفتــه می شــود کــه بــه صورت 
الکترونیکــی ذخیــره و منتقــل می شــود. 

مبنــای کار ایــن ارزهــا، برنامه هــای صفــر و 
ــری اســت و الزم به ذکر اســت  یکی کامپیوت
ــای  ــی ارزه ــرای تمام ــارت ب ــن عب ــه ای ک
ایجاد شــده در بســتر دیجیتال مصــداق دارد. 
ارز دیجیتــال، مفهومــی را در مقابــل ارزهــای 
ــه  ــکه ها ارائ ــا س ــی ی ــی و اوراق بانک فیزیک
ــا ایــن تفاســیر ویژگی هــای ذاتی  می کنــد. ب
ــود  ــنتی خ ــخه های س ــا نس ــال ب ارز دیجیت
یکســان اســت و تنهــا بــه صــورت دیجیتال 

 IFRS 1اصول اولیه حسابداری رمزارزها از دیداگه

کسریدهقان
کارشناس آکادمی ققنوس

ــن  ــرای ســهولت مت ــه ب ــوند ک ــتاندارد می ش ــامل ۱7 اس ــتانداردها، ش ــن اس ــی )International Financial Reporting Standards(، ای ــی گزارشــگری مال ــتانداردهای بین الملل ۱.  اس
ــی شــماره n اســتفاده می شــود بطــور اختصــار اســتاندارد گزارشــگری مال
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ــدون در نظر گرفتــن موقعیــت جغرافیایی  و ب
ــده  ــای رمزنگاری ش ــد. ارزه ــل می کن عم
مفهومــی جدیدتــر از ارزهــای دیجیتــال 
ــوان در  ــال را نمی ت ــر ارز دیجیت ــتند و ه هس
زیرمجموعــه ارزهــای رمزنگاری شــده قــرار 
ــن  ــرد ای ــه کارب ــر ب ــی جزئی ت ــا نگاه داد. ب
ــک  ــوان ی ــه می ت ــم ک ــیر، درمی یابی تفاس
کاربــرد مشــخص و محــدود را بــرای ارزهای 
ــال ارز  ــور مث ــرد، به ط ــف ک ــال تعری دیجیت
ــخه های  ــد نس ــوان مانن ــی را می ت دیجیتال
فیزیکــی خــود در پرداخت هــای روزمــره 
کاال و خدمــات دســته بنــدی کــرد یــا اینکــه 
ــا  ــه تنه ــرد ک ــی ک ــه ای طراح آن را به گون
ــبکه  ــک ش ــا ی ــی ی ــازی ویدئوی ــک ب در ی
ــار داشــته  ــه فــرد اعتب اجتماعــی منحصــر ب
باشــد. ارزهــای رمزنگاری شــده را امــروزه بــا 
ــا را  ــند و رمزارزه ــز می شناس ــزارز نی ــام رم ن
ــال  ــز دیجیت ــوان پول هــای غیرمتمرک به عن
نیز شناســایی می کننــد. از جملــه رمزارزهای 
ارزهایــی  بــه  می تــوان  شناخته شــده 
ــوم اشــاره کــرد.  همچــون بیت کویــن و اتری
فراینــد شــکل گیری ایــن ارزهــا بــه گونه ای 
اســت کــه هیــچ نهــاد متمرکــزی در تولید و 

ــدارد. توزیــع آن هــا نقــش ن
ایــن نوشــتار خاصــه ای از مطالــب و 
 IFRS نظریــات منتشرشــده از ســوی
)اســتانداردهای بین المللــی گزارشــگری 
مالــی( دربــاره حســابداری رمزارزهــا 
شــده  رمزنــگاری  دارایی هــای  و 

اســت. )رمزدارایی هــا(۱   

بیان مسئله

بــا اینکــه محبوبیــت رمزارزهــا در ســال های 
ــوده اســت؛  ــش ب ــه افزای ــواره رو ب ــر هم اخی
امــا بــه راحتــی در ســاختار گزارشــگری مالی 
IFRS جــای نمی گیرنــد. بــرای نمونــه، یــک 

رویکــرد که ممکن اســت بــرای حســابداری 
ملمــوس  رمزنگاری شــده  دارایی هــای 
باشــد، حســابداری بــر مبنــای ارزش متعارف 
از طریــق ســود یــا زیــان اســت؛ بــا ایــن حال 
در بیشــتر شــرایط بــا الزامــات IFRS ســازگار 
ــای  ــا روش ه ــتار، م ــن نوش ــت. در ای نیس
قابــل قبــول حســابداری دارایی هــای 
رمزنگاری شــده را بررســی کــرده همچنیــن 
بــه مســائل دیگــری نیــز کــه ممکــن اســت 

ــم پرداخــت. ــرو شــویم خواهی ــا آن روب ب
حســابداری دارایی هــای رمزنگاری شــده بــه 
راحتــی در چارچــوب IFRS جــای نمی گیرند. 
– در ادامــه بــه دالیــل آن خواهیــم پرداخت- 
ــر ایــن نظــر هســتیم  ــر ایــن اســاس مــا ب ب
ــا  ــت آن ه ــب اس ــوارد، مناس ــر م ــه در اکث ک
را مطابــق بــا IAS382  اســتاندارد شــماره 
ــابداری  ــی حس ــتاندارهای بین الملل 38 از اس
ــر  ــا ب ــهود« ی ــای نامش ــوان »دارایی ه به عن
ــگام  ــا در هن ــده ی ــام ش ــت تم ــاس قیم اس
ــه  ــم. البت ــبه کنی ــی، محاس ــد ارزیاب تجدی
ــتگی  ــی بس ــد ارزیاب ــتفاده از روش تجدی اس
ــازار فعــال بــرای رمزارزهــا دارد. بــه وجــود ب

پرسش های اساسی

ــگری مالی  ــتانداردهای بین المللی گزارش اس
ــاره  ــا اش ــه رمزارزه ــت ب ــه صراح )IFRS( ب
ــابداری  ــش های حس ــی پرس ــد. ول نمی کنن
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــورد رمزارزه ــه در م اولی
آیــا ایــن ارزهــا دارایــی هســتند؟ و اگــر 
جــواب مثبــت اســت، بــا توجــه بــه الزامــات 
ــگری مالی  ــتانداردهای بین المللی گزارش اس

ــی هســتند؟ ــوع دارای چــه ن
ــت  ــوان گف ــود می ت ــات موج ــق اطاع طب
بیــش از ۱500 نــوع یــا حتــی بیشــتر 
ــای  ــود دارد. ارزه ــال وج ــزارز و ارز دیجیت رم
می تواننــد  متفــاوت  رمزنگاری شــده 
مشــخصه های متفاوتــی نیز داشــته باشــند. 
دالیــل تحصیــل آن هــا نیــز بــه دلیــل نتایج 
ــاوت  ــد متف ــف، می توان ــابداری مختل حس
ــابداری  ــی حس ــط مش ــه، خ ــد. در نتیج باش
اتخــاذ شــده بــرای یــک ارز رمزنگاری شــده 
ممکــن اســت بــرای دیگــر ارزهــای 
رمزنگاری شــده مناســب نباشــد. بحثــی 

ــی  ــاره چگونگ ــه درب ــن مقال ــا در ای ــه م ک
رمزنگاری شــده  ارزهــای  حســابداری 
ــر مبنــای نــوع خاصــی  مطــرح می کنیــم، ب
ــد  ــت. واح ــده نیس ــای رمزنگاری ش از ارزه
اقتصــادی بایــد هــر ارزش دیجیتــال در 
دســترس را بــه صــورت جداگانــه بــر مبنــای 
شــرایط آن، مشــخصه های ارز دیجیتــال 
ــی  ــرای آن، ارزیاب ــازار ب ــخصه های ب و مش

ــد. کن

آیا ارز رمزنگاری شده یک دارایی 
است؟

پیــش از در نظــر گرفتــن ایــن کــه آیــا 
ــی  ــگری مال ــی گزارش ــتاندارد بین الملل اس
ــرای ارزهــای رمزنگاری شــده  خاصی بایــد ب
بــه کار برد یــا نه. پرسشــی کــه باید نخســت 
ــای  ــا ارزه ــه آی ــت ک ــن اس ــود ای ــان ش بی
ــرآورده  ــی را ب ــف دارای ــده تعری رمزنگاری ش
می ســازند؟ تعریــف دارایــی در چارچــوب 
مفهومــی هیــأت اســتانداردهای بین المللــی 
ــارت اســت از: »منبعــی کــه  حســابداری عب
ــه کنتــرل  در نتیجــه رویدادهــای گذشــته، ب
واحــد تجــاری در آمــده اســت؛ و انتظــار 
ــل از  ــی حاص ــادی آت ــع اقتص ــی رود مناف م
آن بــه واحــد تجــاری جریــان یابــد«. بــرای 
این منظــور و بررســی ایــن مــورد، واحدهای 
اقتصــادی بایــد ارزیابــی کننــد کــه آیــا هــر 
ــف  ــن تعری ــد اق ای ــده مص ارز رمزنگاری ش

ــر. ــا خی ــی اســت ی دارای

برای حسابداری ارزهای 
رمزنگاری شده کدام استاندارد 

بین المللی گزارشگری مالی باید 
به کار گرفته شود؟

بین المللــی  اســتانداردهای  چنــد  هــر 
ــح چگونگی  گزارشــگری مالی به طــور صری
حســابداری ارزهــای رمزنگاری شــده را بیــان 
نمی کننــد، ولــی بــا توجــه بــه بخــش هدف 
هــر اســتاندارد بین المللــی گزارشــگری 
ــواهدی را  ــم ش ــت بتوانی ــن اس ــی ممک مال
ــا مشــخصه های ارزهــای  ــاره اقامــی ب درب
رمزنگاری شــده پیــدا کنیــم. در نتیجــه 
بتوانیــم الزامــات آن اســتاندارد را بدین منظور 

ــم. ــرار دهی ــتفاده ق ــورد اس م
دارایــی،  تعریــف  احــراز  فــرض  بــا 
اســتانداردهای زیــر الزاماتــی را دربــاره 
ــه  حســابداری طبقــات مختلــف دارایــی ارائ
می کننــد؛ بنابرایــن می توانیــم بررســی 

ارزهــای رمزنگاری شــده متفــاوت 
مشــخصه های  می تواننــد 
ــند.  ــته باش ــز داش ــی نی متفاوت
دالیــل تحصیــل آن هــا نیــز 
بــه دلیــل نتایــج حســابداری 
مختلــف، می توانــد متفــاوت 
ــی  ــط مش ــه، خ ــد. در نتیج باش
ــرای  ــده ب ــاذ ش ــابداری اتخ حس
ــن  ــده ممک ــک ارز رمزنگاری ش ی
اســت بــرای دیگــر ارزهــای 
ــد ــب نباش ــده مناس رمزنگاری ش

1. Crypto assets
International Accounting Standards  .2 بــرای آشــنایی بیشــتر بــه ســایت https://www.iasplus.com/en/standards رجــوع کنیــد در ادامــه نوشــتار بــه جــای اســتفاده از ســرواژه 
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ارزهــای  مشــخصه های  آیــا  کنیــم 
ــه؛ ــا ن ــد ی ــم می کنن رمزنگاری شــده را فراه
۱. وجــه نقد )اســتاندارد شــماره 7 حســابداری 
ــتاندارد  ــدی؛ و اس ــای نق ــورت جریان ه ص
گزارشــگری مالی شــماره 9 ابزارهــای مالی(

ــتاندارد  ــد )اس ــی غیرنق ــای مال 2. دارایی ه
شــماره 32 حســابداری ابزارهــای مالــی، 
ــه، اســتاندارد گزارشــگری مالــی شــماره  ارائ

ــی( ــای مال 9 ابزاره
ــتاندارد  ــاک )اس ــذاری در ام ــرمایه گ 3. س
ــذاری در  ــرمایه گ ــابداری س ــماره 40 حس ش

ــاک( ام
4. دارایی های نامشــهود )اســتاندارد شــماره 8 

ــهود( ــابداری دارایی های نامش حس
 2 شــماره  )اســتاندارد  موجودی هــا   .5

موجودی هــا( حســابداری 

آیا ارزهای رمزنگاری شده وجه 
نقد یا معادل آن هستند؟

بنــد ۶ از اســتاندارد شــماره ۶ حســابداری 
تعریــف وجــه نقــد را بــه ایــن صــورت بیــان 
ــد در  ــه نق ــامل وج ــد ش ــه نق ــد: »وج می کن
ــت«.  ــداری اس ــپرده های دی ــترس و س دس
جزئیــات بیشــتر در بنــد 3 از اســتاندارد 
شــماره 32 حســابداری آمــده اســت کــه بــه 
ایــن صــورت بیــان می شــود: »واحــد پولــی 
ــه  ــرا ک ــی اســت چ ــی مال ــد( دارای ــه نق )وج

مبادلــه ارزی را نشــان می دهــد«.
واحــد پولــی )شــامل پــول خارجــی( 
معمــواًل بــه صــورت وجــه نقــد بــه حســاب 
گرفتــه می شــود. اصطــاح »ارزهــای 
رمزنگاری شــده« پیشــنهاد می کنــد ایــن 
دارایــی یــک نــوع واحــد پولی اســت. اگــر چه 
به ایــن معنــا نیســت کــه وجــه نقد ضــروری 

ــت. ــابداری اس ــداف حس ــن اه ــرای تأمی ب
ارزهــای  از  پــاره ای  اســت  ممکــن 
رمزنگاری شــده )نــه همــه آن هــا( به عنــوان 

مبادلــه ارزی اســتفاده شــوند.
ــن و  ــت کوی ــی بی ــدف اصل ــن ه ــع، ای درواق
ــده  ــای رمزنگاری ش ــر از ارزه ــاره ای دیگ پ
ــی  ــای کنون ــم، در دنی ــال ه ــت. بااین ح اس
ــای رمزنگاری شــده  ــه نظــر می رســد ارزه ب
ــا  ــه ب ــه ارزی در مقایس ــط مبادل ــک واس ی
ــتند.  ــنتی نیس ــی س ــای پول ــب واحده اغل
ــری  ــش پررنگ ت ــد نق ــرور دارن ــد به م هرچن
در مبــادالت بین المللــی پیــدا می کننــد. 
بخشــی از ایــن موضــوع بــه ایــن دلیل اســت 
ــد دالر و  ــر مانن ــای معتب ــاف ارزه ــه برخ ک
ــزی  ــک مرک ــک بان ــط ی ــا توس ــورو، آن ه ی
ــا در بیشــتر مراجــع  پشــتیبانی نمی شــوند؛ ی
قضایــی به عنــوان یــک پــول رایــج قانونــی 

شــناخته نمی شــوند. عــاوه بــر ایــن، 
شــماری از مؤسســات مالی بســیار بــزرگ در 
ــادا خریــد ارزهــای دیجیتــال را  آمریــکا و کان
ــاری خــود ممنــوع  ــر روی کارت هــای اعتب ب

کرده انــد.
ــر  ــه نظ ــوق ب ــات ف ــه توضیح ــه ب ــا توج ب
رمزنگاری شــده  ارزهــای  نمی رســد 
تعریــف معــادل وجــه نقــد را پوشــش 
ــماره 7  ــتاندارد ش ــد ۶ از اس ــرا بن ــد. زی دهن
حســابداری بیــان می کنــد معادل هــای 
نقــدی ســرمایه گذاری های کوتاه مــدت 
ــل  ــه ســرعت قاب ــاال، ب ــد شــوندگی ب ــا نق ب
ــه مبلــغ معینــی از وجوه نقد هســتند  تبدیل ب
ــت.  ــم اس ــر ارزش آن ک ــک تغیی ــه ریس ک
ــی اســت کــه ریســک ارزهــای  ــن در حال ای
ــن،  ــًا باالســت. هم چنی رمزنگاری شــده فع
در پــاره ای از مــوارد محدودیت هایــی در نقــد 
ــی و  ــای پول ــل واحده ــن قبی ــوندگی ای ش
ــود دارد. ــج وج ــول رای ــه پ ــا ب ــل آن ه تبدی

بــه همیــن روی ایــن احتمــال وجــود نــدارد 
کــه ارزهــای رمزنگاری شــده واجــد شــرایط 
تعریــف مربــوط بــه وجه نقــد یــا معــادل نقد 

باشــند.

آیا ارزهای رمزنگاری شده دارایی 
مالی غیر نقد هستند؟

ــای  ــدی دارایی ه ــای کلی ــی از ویژگی ه یک
ــی  ــی مال ــده دارای ــن اســت کــه دارن ــی ای مال
ــد  ــه نق ــت وج ــرای دریاف ــراردادی ب ــی ق حق
یــا دارایــی مالــی دیگــر از یــک واحــد تجاری 
ــه دارایی هــای  ــا مبادل دیگــر داشــته باشــد، ی
ــای  ــا بدهی ه ــی ی ــای مال ــا بدهی ه ــی ب مال
مالــی بــا واحد تجــاری دیگــر تحت شــرایطی 
ــده مناســب  ــرای دارن ــوه ب ــه طــور بالق کــه ب
ــا  ــدگان رمزارزه ــود. دارن ــام ش ــت، انج اس
عمومــاً هیچ حــق قــراردادی ندارنــد؛ بنابراین، 
ــه نظــر نمی رســد ارزهــای رمزنگاری شــده  ب
ــق  ــد را مطاب ــر نق ــی غی ــی مال ــف دارای تعری
ــماره 32 حسابداری  ــتانداردهای ش الزامات اس
ــد. ــی احــراز کنن و شــماره 9 گزارشــگری مال

ــرار دادهــای  ــا ایــن حــال ممکــن اســت، ق ب
ــای  ــروش ارزه ــا ف ــد ی ــرای خری ــی ب خاص
دیجیتــال در آینــده )از قبیــل پیمان هــای 
آتــی یــا اختیارهــای معاملــه( یــا دیگــر قــرار 
ــاس  ــر اس ــدی ب ــورت نق ــه ص ــه ب ــا ک داده
تغییــرات در ارزهــای دیجیتــال خاص تســویه 
ــورت،  ــن ص ــود. در ای ــاد ش ــوند، ایج می ش
ــراز  ــتقه را  اح ــزار مش ــف اب ــد تعری می توانن
کــرده و مشــمول حســابداری ابزارهــای مالی 
شــوند. بــه هــر حــال، تاکنــون در محیط های 
تجــاری چنیــن قــرار دادهایــی وجود نداشــته 

ــت.  اس

آیا رمزارزها سرمایه گذاری در 
امالک هستند؟

ــماره  ــتاندارد ش ــد 5 از اس ــف بن ــق تعری طب
ــاک  ــرمایه گذاری در ام ــابداری س 40 حس
عبــارت اســت از: اماکــی )زمیــن یــا 
ــا  ــاختمان – ی ــمتی از س ــا قس ــاختمان ی س
ــا  ــت اجــاره به ــه قصــد دریاف ــه ب هــر دو( ک
یــا افزایــش قیمــت یــا هــر دو )توســط مالک 
ــی(  ــن مال ــاره تأمی ــده در اج ــاره کنن ــا اج ی
ــر  ــد زی ــرای مقاص ــا ب ــده؛ ام ــداری ش نگه

نگهــداری نمی شــود:
الــف- اســتفاده در تولیــد یــا عرضــه کاالهــا، 

خدمــات یــا بــرای مقاصــد اداری؛ 
ب- فــروش در روال عــادی فعالیت هــای 

تجــاری.
پــاره ای از واحدهــای اقتصــادی ارزهــای 
رمزنگاری شــده را بــرای افزایــش ارزش 
ســرمایه نگهــداری می کننــد. ولــی بــر 
ــرمایه گذاری  ــف س ــه در تعری ــاس آن چ اس
ارزهــای  اســت،  آمــده  امــاک  در 
رمزنگاری شــده اماکــی )دارایــی( مثــل 
زمین و ســاختمان نیســتند؛ بنابرایــن، ارزهای 
رمزنگاری شــده براســاس الزامــات اســتاندارد 
شــماره 40 حســابداری تعریــف ســرمایه 
گــذاری در امــاک را تأمیــن نمی کننــد.

آیا ارزهای رمزنگاری شده دارایی 
نامشهود هستند؟

بــر اســاس بنــد 8 از اســتاندارد شــماره 

 قــرار دادهــای خاصــی بــرای 
ارزهــای  فــروش  یــا  خریــد 
دیجیتــال در آینــده )از قبیــل 
پیمان هــای آتــی یــا اختیارهــای 
ــا  ــرار داده ــر ق ــا دیگ ــه( ی معامل
کــه بــه صــورت نقــدی بر اســاس 
ــال  ــای دیجیت ــرات در ارزه تغیی
می شــوند،  تســویه  خــاص 
ــود. در  ــاد ش ــت ایج ــن اس ممک
ایــن صــورت، می تواننــد تعریــف 
ــرده و  ــراز ک ــتقه را اح ــزار مش اب
ــای  ــابداری ابزاره ــمول حس مش

ــوند ــی ش مال
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ــهود  ــی نامش ــف دارای ــابداری تعری 38 حس
عبــارت اســت از: »دارایــی قابــل تشــخیص 
ــای  ــی«. ارزه ــت عین ــد ماهی ــی فاق غیرپول
ــخیص  ــل تش ــواًل قاب ــده معم رمزنگاری ش

ــتند.  ــی هس ــت عین ــد ماهی و فاق
ــیاری از  ــد بس ــر می رس ــه نظ ــه، ب در نتیج
ــاد  ــال زی ــه احتم ــای رمزنگاری شــده ب ارزه
تعریــف دارایی های نامشــهود را احــراز  کنند؛ 
بنابرایــن، در دامنــه کاربــرد تعریف اســتاندارد 
ــد. این  ــرار می گیرن شــماره 38 حســابداری ق
گــروه از ارزهــای رمزنگاری شــده ابتــدا بایــد 
ــری شــوند.  ــام شــده اندازه گی ــه بهــای تم ب
ولــی ممکــن اســت در اندازه گیری هــای 
ــه بهــای تمــام شــده )روش بهــای  بعــدی ب
تمام شــده( یــا ارزش منصفانــه )روش تجدید 

ارزیابــی( انــدازه گیــری شــوند.
ــت  ــر داش ــد در نظ ــز بای ــال را نی ــن احتم ای
ــان دادن  ــرای نش ــی ب ــچ عامل ــر هی ــه اگ ک
عمــر مفیــد معیــن ارزهــای رمزنگاری شــده 
وجــود نداشــته باشــد، به عنــوان دارایی هــای 
ــه  ــا عمــر نامعیــن در نظــر گرفت نامشــهود ب
ــر اســاس روش بهای  می شــوند؛ بنابرایــن، ب
ــه  ــا هزین ــه اســتهاک ی ــام شــده، هزین تم
ــای  ــد در صورت ه ــا بای ــش ارزش آنه کاه

ــان منعکــس شــوند. ــا زی ســود ی
ــی  ــا زمان ــز تنه ــی نی ــد ارزیاب روش تجدی
ــی  ــازار فعال ــه ب ــود ک ــتفاده ش ــد اس می توان
بــرای اســتفاده شــونده وجــود داشــته باشــد. 
طبــق الزامــات پیوســت ۱ اســتاندارد شــماره 
ــدازه  ــوان ان ــا عن ــی، ب ــگری مال ۱3 گزارش
گیــری ارزش منصفانــه، بــازار فعــال عبــارت 
ــازاری کــه در آن، دفعــات و حجــم  اســت از ب
معامــات دارایی و بدهــی برای ارائه مســتمر 

ــد. ــی باش ــذاری کاف ــات ارزش گ اطاع
واحدهــای اقتصــادی که تمایــل به اســتفاده 
ــازار  ــد ب ــد بای ــی دارن ــد ارزیاب از روش تجدی
فعالی برای اســتفاده شــونده در اختیار داشــته 
ــتفاده  ــرای اس ــی ب ــازار فعال ــر ب ــند. اگ باش
ــد  ــر روش تجدی ــود داشــت و اگ ــونده وج ش
ــاب  ــی انتخ ــط مش ــوان خ ــی به عن ارزیاب
شــد، صورت وضعیــت مالــی ارزش منصفانه 

ــرد. ــان دوره را منعکــس خواهــد ک پای
ــابدرای  ــی، حس ــد ارزیاب ــق روش تجدی طب
ــده  ــیار پیچی ــه بس ــر در ارزش منصفان تغیی
ــه در ســایر  اســت. افزایــش در ارزش منصفان
ــی  ــود. در حال ــت می ش ــع ثب ــودهای جام س
ــا  ــه در ســود ی کــه کاهــش در ارزش منصفان
زیــان دوره ثبــت می شــود. براســاس الزامات 
اســتاندارد شــماره 38 حســابداری، هیچ گونه 
ــا  ــال، ت ــن ح ــا ای ــدارد. ب ــود ن ــی وج بازیافت
حــدی کــه افزایــش در ارزش منصفانــه یک 
ــی در ارزش منصفانه را پوشــش  کاهــش قبل
 دهــد کــه در ســود یا زیــان ثبت شــده اســت، 

ــا زیــان دوره گــزارش  آن افزایــش در ســود ی
ــونده در  ــع ش ــر جم ــه، اث ــود. در نتیج می ش
ــش در ارزش  ــص کاه ــان خال ــا زی ــود ی س
منصفانــه ارزهــای دیجیتــال در طــول 
ــه طــور مشــابه،  زمــان را شــامل می شــود. ب
ــش  ــه افزای ــه ک ــش در ارزش منصفان کاه
قبلــی ثبــت شــده در ســایر ســودهای جامــع 
ــر جمــع  ــه اث ــد، منجــر ب را معکــوس می کن
ــع ناشــی از  شــونده در ســایر ســودهای جام
ــه ارزهای  افزایــش خالــص در ارزش منصفان
ــرای  ــود. ب ــان می ش ــول زم ــال در ط دیجیت
ــای  ــه ارزه ــن ارزش منصفان ــاع از تعیی اط
ــتاندارد  ــات اس ــق الزام ــده طب رمزنگاری ش
شــماره ۱3 گزارشــگری مالــی، بهتــر اســت 
ــه  ــتاندارد مراجع ــن اس ــف ای ــت ال ــه پیوس ب

ــد. کنی

آیا ارزهای رمزنگاری شده 
موجودی کاال هستند؟

طبق الزامــات بنــد 3 از اســتاندارد شــماره 38 
حســابداری دارایی هــای نامشــهودی کــه در 
روال عــادی فعالیت هــای تجــاری، بــه قصد 
فــروش نگهــداری می شــوند، مشــمول ایــن 
ــات  ــق الزام ــد طب ــتند و بای ــتاندارد نیس اس
ــا  ــا آن ه ــابداری ب ــماره 2 حس ــتاندارد ش اس
ــه  ــوان نتیج ــن، می ت ــود؛ بنابرای ــار ش رفت
گرفــت کــه ارزهــای رمزنگاری شــده ای کــه 
ــوند در  ــداری می ش ــروش نگه ــد ف ــه قص ب
دامنه کاربرد اســتاندارد شــماره 2 حســابداری 
ــد  ــن ح ــه کمتری ــد ب ــد و بای ــرار می گیرن ق
بهــای تمــام شــده و خالــص ارزش فــروش و 
ــه در  ــا ک ــی موجودی ه ــدل عموم ــت م تح
اســتاندارد شــماره 2 حســابداری الزامی شــده 
ــال،  ــن ح ــا ای ــوند. ب ــری ش ــت، اندازه گی اس
ــد در  ــروش بای ــص ارزش ف ــش در خال کاه
صــورت ســود یــا زیــان دوره منعکس شــود.

نتیجه گیری

اســتاندارد شــماره 38 حســابداری بــه طور 
مشــخص دارایی هــای نامشــهود خاصــی 
ــتثنی  ــتاندارد مس ــرد اس ــه کارب را از دامن
می کنــد. ارزهــای رمزنگاری شــده در 
میــان دامنــه دارایی هــای فهرســت 

ــتند. ــتاندارد نیس ــن اس ــده در ای ش
بــا ایــن حــال، در بنــد 7 از اســتاندارد 
شــماره 38 حســابداری بیــان می کنــد کــه 
ــان  ــات، چن ــا معام ــا ی ــرگاه فعالیت ه ه
ــاد  ــب ایج ــه موج ــند ک ــی باش تخصص
ــد  ــه نیازمن ــوند ک ــابداری ش ــائل حس مس
نحــوه عمــل بــه شــیوه ای متفــاوت 
ــه  ــوارد از دامن ــد، ممکــن اســت آن م باش

ــوند.  ــذف ش ــتاندارد ح ــن اس ــرد ای کارب
ایــن مســائل، در حســابداری مخــارج 
اکتشــاف، آماده ســازی و اســتخراج نفــت، 
ــتخراجی  ــی در صنایع اس گاز و ذخایر معدن
و در مــورد قرارداردهــای بیمــه ایجــاد 
ــد  ــان می کن ــرش بی ــن نگ ــود. ای می ش
کــه ارزهــای رمزنگاری شــده ممکــن 
ــده باشــند؛  ــا کنن ــع احی ــدون مناب اســت ب
زیــرا بــه تعــداد مشــخصی از واحدهــا 
ــن  ــا ای ــده اند. ب ــتخراج ش ــدود و اس مح
وجــود، ارزهــای رمزنگاری شــده بــه 
وضــوح متفــاوت از نفــت، گاز و ذخایــر 
معدنــی هســتند؛ بنابرایــن، مشــابه منابــع 
غیــر قابــل احیــا نیســتند. هم چنیــن، 
ــه  ــت ک ــرده اس ــان ک ــرش بی ــن نگ ای
ــماره 38  ــتاندارد ش ــد 7 از اس ــات بن الزام
حســابداری می توانــد دربــاره ارزهــای 

رمزنگاری شــده بــه کار بــرده شــود.
بند ۱0 از اســتاندارد شــماره 8 حســابداری 
ــتاندارد  ــک اس ــود ی ــد در نب نشــان می ده
کــه  مالــی  گزارشــگری  بین المللــی 
یــک  دربــاره  مشــخص  طــور  بــه 
ــه  ــرایط ب ــا ش ــر ی ــداد دیگ ــه، روی معامل
ــاوت  ــد از قض ــت بای ــی رود، مدیری کار م
ــه  ــری روی ــه کار گی ــن و ب ــود در تعیی خ
حســابداری اســتفاده کنــد. بــا ایــن حــال، 
همــان طــور کــه در بــاال بحــث شــد، بــه 
نظــر می رســد یکــی از اســتانداردهای 
 )IFRS(بین المللــی گزارشــگری مالــی
ارزهــای  نگهــداری  بــرای  بایــد 

رمزنگاری شــده بــه کار بــرده شــود.

ــان  ــرای نش ــی ب ــچ عامل ــر هی  اگ
دادن عمــر مفیــد معیــن ارزهــای 
ــته  ــود نداش ــده وج رمزنگاری ش
باشــد، به عنــوان دارایی هــای 
نامعیــن  بــا عمــر  نامشــهود 
می شــوند؛  گرفتــه  نظــر  در 
بنابرایــن، بــر اســاس روش بهــای 
تمــام شــده، هزینــه اســتهالک یا 
هزینــه کاهــش ارزش آنهــا بایــد 
ــان  ــا زی ــود ی ــای س در صورت ه

ــوند ــس ش منعک



k u k n o s . i r 47مهر 1400

ــف ــارتتعری ــاخهتج ــهدرش ــیک ــارهمالیاتهای درب
ــی ــهچالشهای ــهچ ــدواینک ــحدهی ــدهاندتوضی ش
پیــشرویســازمانامــورمالیاتــیدرحــوزهمالیــاتبر
ــت؟ ــیاس ــایاینترنت ــالوفعالیته ــایدیجیت داراییه

کارشناس امور مالی و بودجه مطرح کرد:

بالک چنی از فرار مالیایت مودیان جلوگریی می کند

توســعه فّناوری هــای دیجیتــال کمــک شــایانی بــه تمــام ســطوح زندگــی بشــر کــرده اســت، 
در ایــن میــان البتــه ســاحت های مالــی و اقتصــادی بیشــترین نفــع را از توســعه فّناوری هــای 
دیجیتــال برده انــد، بــا این حــال امــا حرفــه حســابداری چندان کــه بایــد در ایــن زمینه پیشــرو 
نبــوده اســت، هــر چنــد در دیگــر کشــورها کوشــش های فراوانــی در ایــن زمینــه شــده  اســت 
اما در کشــور مــا هنــوز نظــام مالیات ســتانی بــر اســاس قوانیــن پیشــین اســت و برای توســعه 
دیجیتــال در حرفه حســابداری نیــاز بــه تغییراتی اساســی و اصولــی در حــوزه قوانیــن مربوط به 
مالیات ســتانی اســت. بــرای روشــن تر شــدن موضــوع مالیات ســتانی از دارایی هــای دیجیتــال 
و ویژگی هــا و مزایــای اســتفاده از بالک چیــن در حرفه حســابداری و امــور مالی و مالیات ســتانی 
ــی و بودجــه داشــته ایم، کــه ایشــان در ایــن  ــر امــور مال ــا محمــد رضایــی مدی گفت وگویــی ب
ــرده و  ــن حــوزه اشــاره ک ــی در ای ــور مالیات ــش روی ســازمان ام ــه چالش هــای پی ــو ب گفت وگ
پیشــنهاداتی بــرای توســعه نظــام مالیاتــی مطــرح کرده انــد. آنچــه در ادامــه می آیــد مشــروح 

ــت.  ــو اس ــن گفت وگ ای

امیرمحمدواکف
کارشناس حسابداری

موضوعــی کــه وجــود دارد بــه طــور کلــی نــه تنهــا بحــث مالیات ســتانی 
از دارایی هــای توکن ســازی شــده بلکــه بحــث مالیات ســتانی از 
فعالیت هــای الکترونیکــی اســت. در اینجــا بایــد متذکر شــوم کــه قانونی 
ــوزه  ــانی شــده ای  در ح ــه روز رس ــون ب ــا اســت، قان ــتناد م ــورد اس ــه م ک
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تجــارت الکترونیــک نیســت، بــه همیــن دلیــل از پیشــرفت در ایــن نــوع 
فعالیت جــا مانــده اســت، عمــده مالیات هایی کــه در شــاخه تجــارت برای 

مــا تعریــف شــده اســت، در ســه حــوزه قابــل دســته بنــدی اســت:
 ۱- مالیات بر تجارت مشهود 

2- مالیات بر تجارت نامشهود 
و 3- مالیات بر اطاعات دیجیتال

مالیــات بــر تجــارت مشــهود ماننــد تمــام فعالیت هــای متعارفــی اســت 
که مــا مشــاهده می کنیــم و در حــال انجــام اســت، ماننــد تولید کننــده ای 
ــه بافندگــی می دهــد  ــخ را ب ــد و ن ــد می کن ــخ تولی ــاف می خــرد ن کــه الی
و بافندگــی البســه تولیــد می کنــد، از ایــن چرخــه تولیــد در جاهــای الزم 
ــر  ــا ب ــری مالیات ه ــود. یکس ــذ می ش ــا اخ ــط دولت ه ــات الزم توس مالی
تجــارت نامشــهود اســت، ماننــد خدماتــی کــه اخیــراً بــاب شــده اســت، 
ماننــد هزینه اجــاره ســرور، در حــوزه اول یعنی مالیــات بر تجارت مشــهود، 
مالیــات بــر اســاس حجــم تجــارت و ســود حاصــل از تجارتــی کــه انجام 
شــده اســت، اخــذ می شــود در حــوزه تجــارت نامشــهود مالیات بر اســاس 

پرداخــت یــا جریــان پولــی اســت کــه اتفــاق می افتــد.

دراینجاگردشمالیمهماست...
 بلــه، در گــردش مالــی ای کــه اتفــاق می افتــد مالیــات از مودیانــی کــه وجود 
دارنــد اخذ می شــود. امــا اکنــون موضوعــی کــه وجــود دارد و چالش ســازمان 
امــور مالیاتــی اســت مالیــات بــر اطاعــات دیجیتالی اســت. بــرای نمونــه در 
ــار  ــود دارد یک ب ــه وج ــی ک ــا، نرم افزارهای ــا، کتاب ه ــال حاضــر روزنامه ه ح
تولیــد می شــود و ممکــن اســت چندین هــزار نســخه از آن بــه فروش برســد، 
بــه همیــن روی ســازمان امــور مالیاتــی کشــورها در بحــث مالیات ســتانی با 
ــه  یکســری چالش هــا در ایــن حــوزه مواجــه شــده اســت. ایــن چالش هــا ب

صــورت فهرســت وار بــه شــرح ذیل اســت: 
ــرای بحــث  ــی کشــورها ب ــور مالیات ــازمان ام ــه س ــی ک ــی از چالش های یک
مالیات ســتانی از فعالیت هــای تجــارت الکترونیکــی بــا آن مواجــه انــد، یکی 
مســئله گزینش مــکان اســت، در گذشــته و در شــکل ســنتی به ایــن صورت 
بــود که یــک فروشــگاه وجــود داشــت کــه بــر اســاس فــروش آن فروشــگاه 
مالیاتــش اخــذ می  شــد. امــا اکنــون در تجــارت الکترونیــک شــما نمی توانید 
ــروش  ــرای ف ــکان وجــود دارد ب ــک م ــد، ی ــکان خاصــی را در نظــر بگیری م
محصــول امــا ایــن محصــول در تمام نقــاط دنیــا بــه فــروش می رســد، حال 
مالیاتــی کــه قــرار اســت اخــذ شــود از چــه کســی بایــد اخــذ شــود؟ کدامیک 
محــق پرداخــت مالیــات اســت؟ پــس مســئله گزینــه مــکان در اینجــا یــک 

چالــش اســت. 
ماهیــت محصــول یکــی دیگــر از چالش هــا اســت. در اســتاندارد حســابداری 
ایــران بــرای فــروش یــک محصــول یکســری شــروط وجــود دارد، یکــی از 
ــه فروشــنده  ــا و مخاطــرات محصــول ب ــه مزای ــن اســت ک ــن شــروط ای ای
منتقــل شــود، در تجــارت الکترونیک ایــن اتفــاق به صــورت ملمــوس وجود 
ــد،  ــاق می افت ــش دیگــر فعالیت هــای واســطه ای اســت کــه اتف ــدارد. چال ن
ــه ســایت  ــار آن را ب ــرای فــروش یــک محصــول یک ب ــرای مثــال شــما ب ب
ــوالت  ــورت محص ــن ص ــه ای ــذا ب ــد، ل ــی کاال می دهی ــل دیج ــروش مث ف
ــس  ــد. پ ــاق می افت ــروش محصــول اتف ــد و ف ــه دســت می چرخن دســت ب
فعالیت هــای واســطه ای کــه وجــود دارد یکــی دیگــر از چالش هایــی اســت 
کــه ســازمان امــور مالیاتــی بــا آن مواجــه اســت. یکــی دیگــر از چالش هــای 
ــئله  ــت و مس ــیوه های پرداخ ــث ش ــی بح ــور مالیات ــازمان ام ــش روی س پی

ــت. ــت اس ــی دارای اصال ــای مال تراکنش ه
در حــال حاضــر ســازمان امــور مالیاتــی تــازه بــه ایــن ســمت حرکــت کــرده 
اســت کــه بــه تراکنش هــای مالــی توجــه کنــد، بــرای نمونــه ســازمان امــور 
مالیاتــی خریــد یــا فروشــی را  دارای اصالــت می دانــد که مبــدأ و مقصــد پول 
آن مشــخص باشــد، یعنــی از حســاب یــک شــخص حقیقــی و یــا حقوقی به 
حســاب شــخص حقیقــی و یــا حقوقــی دیگری پــول گــردش کــرده باشــد، 

ــر کــرده اســت، شــیوه های پرداخــت  امــا اکنــون شــیوه های پرداخــت تغیی
بــه راحتــی قابــل رصــد نیســت، ماننــد شــیوه های پرداخــت الکترونیکی که 

ــود دارد. وج

درایــنشــیوههایپرداخــتالکترونیکــیموجــودهــمکه
باالخــرهیــکحســابمبــدأومقصــدیمشــخصاســت

ــتاب... ــبکهش توسطش
بلــه در ایــن زمینــه بــا شــما موافقــم؛ امــا وقتــی پــای حســاب های اجــاره ای 
بــه میــان کشــیده می شــود، مــا بــا مشــکل حســاب های اجــاره ای و واســط 
ــه  ــا حلق ــدری م ــه ق مواجــه می شــویم. شــما در نظــر داشــته باشــید کــه ب
ــا فــان  ــات مســئول م ــه مقام ــه گفت ــم کــه ب ــن حــوزه داری ــوده در ای مفق
ــا  ــن خــواب داشــته ایم. این ه ــک کارت ــه حســاب ی ــی ب ــش مال ــدر تراکن ق
حلقه هــای مفقــوده ای هســتند کــه وجــود دارنــد و چالش هایــی هســتند که 

ــا آن مواجــه اســت.  ــا ب نظــام مالیات ســتانی م

ــا ــرتراکنشه ــداگ ــرحش ــهمط ــهک ــهآنچ ــهب باتوج
ــن ــیازای ــدخیل ــراربگیرن ــنق ــوژیبالکچی رویتکنول
ــاره ــنب ــمادرای ــرش ــوندنظ ــعمیش ــامرتف چالشه

چیســت؟
ببنیــد در حــال حاضــر موضوعــی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه در ســال 
97-98 دولــت ما توانســت چیزی در حــدود ۱8 تــا ۱9 هــزار میلیارد تومــان از 
تراکنش هــا و معاماتــی کــه در بــورس انجــام شــد مالیــات اخــذ کنــد، ولــی 
ــازار کریپتــو و رمزارزهــا ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت، زیــرا هنــوز  اکنــون در ب
رگوالتــوری و نهادحاکمیتــی مــا نتوانســته اســت روی این بازار ســوار شــود و 
ایــن بــازار را تحت نظــارت خــود در بیــاورد تا مشــخص کند کــه در کجــا باید 
ســهم خــود را از ایــن تراکنش هــا اخــذ کنــد. در ایــن بــازار ســودهای خیلــی 
ــه در یکــی از رمزارزهــا چیــزی حــدود  ــرای نمون باالیــی کســب می شــود ب

20هــزار درصــد در مــدت کوتاهــی ســود کســب شــده بــود. 

بــرایمثــالازهــرکویــنبــهمبلــغچنــدســنتبــههــر
ــهمبلــغچنــدهــزاردالر... کویــنب

ــا  ــای م ــد؟ مالیات ه ــه ش ــود کان گرفت ــن س ــی از ای ــا مالیات ــی آی ــه، ول بل
اگــر بصــورت عمومــی نــگاه کنیــم چنــد مالیــات بیشــتر نیســت. جــدای از 
تقســیم بندی مالیــات مســتقیم و غیر مســتقیم، مــا یــک مالیات بــر عملکرد 
شــرکت ها داریــم و اشــخاص حقوقــی، یــک مالیــات بــر اشــخاص حقیقــی 
ــرد  ــر عملک ــات ب ــروت. مالی ــر ث ــات ب ــا مالی ــدی ی ــر عای ــات ب ــک مالی و ی
ــه صــورت  ــق شــرایط و ضوابطــی ب شــرکت ها کــه مشــخص اســت و طب
عمومی بــا نــرخ 25درصــد ســود خالــص شــرکت بــه ســازمان امــور مالیاتی 
ــاده  ــای م ــای نرخ ه ــر مبن ــم ب ــی ه ــخاص حقیق ــات اش ــق دارد، مالی تعل
ــه  ــی ک ــر اســاس توافق ــم ب ــاً آن ه ــه عموم ــود ک ــن می ش ۱3۱ ق.م.م تعیی
ســازمان امــور مالیاتــی بــا اصنــاف انجــام می دهــد، بــرای نمونــه در صنــف 
طافروشــی فــرض گرفتــه می شــود یــک مغــازه در فــان محــل حــدوداً 
A  ریــال بایــد درآمــد داشــته باشــد، پــس ســود کســب شــده B ریــال اســت 
و می بایســت C  ریــال مالیــات بپــردازد. کــه اکنــون عمومــاً از تبصــره مــاده 
۱00 قانــون مالیات هــای مســتقیم  اســتفاده می شــود. بــه ایــن صــورت کــه 
اگــر مــودی بــا پرداخــت مالیــات ســال گذشــته توافــق کنــد، همــان مالیات 
بــا اندکــی افزایش بــرای ســال کنونــی هــم تعیین شــود. مالیــات بــر عایدی 
و ثــروت زمانــی بســیار مطــرح شــد کــه ســودهای کانــی در بعضــی بازارها 
اتفــاق افتــاد، بــرای مثــال در بــازار ســکه یــا بــازار ارز، وقتــی ایــن اتفــاق افتاد 
یــک مالیاتــی تعریف شــد بــه عنــوان مالیــات بر ثــروت یــا عایــدی، حــال با 
توجــه بــه نرخ هایــی مشــخص شــده ســعی بــر ایــن بــود کــه واســطه گری 
و داللــی کمتــر شــود، گفتنــد اگــر شــما یــک عایــدی داری اگــر ســال اول 
بفروشــید 30 درصــد از آن را بایــد به عنوان مالیــات بپردازیــد، اگر در ســال دوم 
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بفروشــید 20 درصــد و در ســال ســوم ۱0 درصــد، بــه ایــن دلیــل کــه جلــوی 
ــد. ــر کنن ــه شــده و واســطه گری را کمت ــی گرفت دالل

حــال اکنــون در بــازار رمزارزهــا غیــر از افــرادی کــه تخصصــی در ایــن حوزه 
ــاً افــرادی کــه وارد شــده اند دو مشــخصه داشــته اند.  فعالیت داشــته اند، عمدت
ــازار  ــاً در ب ــه عمدت ــد و دوم اینک ــک پذیر بوده ان ــی ریس ــه خیل ــی اینک یک
بــورس ایــران در افتــی کــه طــی ســال های 97 و 98 اتفــاق افتــاد بــه ســمت 
بازارهــای کریپتــو کــوچ کرده انــد و در ایــن بــازار رصدشــان مشــکل اســت، 
ــل  ــد و قاب ــا همــه در آن بســتر کار کنن مگــر اینکــه پلتفرمــی تهیــه شــود ت
ــود  ــن موضــوع وج ــاخت های ای ــال حاضــر زیرس ــا در ح ــد؛ ام ــی باش ردیاب
نــدارد. دربــاره چالش هایــی کــه ســازمان امــور مالیاتــی در حــوزه مالیــات بــر 
اطاعــات دیجیتــال بــا آن مواجــه اســت نکاتــی مطــرح شــد یکــی دیگــر 
ــرای  ــاخت های الزم ب ــه زیرس ــاالی تهی ــه بســیار ب ــا هزین ــن چالش ه از ای
رصــد فعالیت هــای الکترونیکــی اســت. تــا بتوانــد ســازوکاری تعریــف کنــد 
تــا مالیــات را بــه نحــو صحیــح از ذی نفــع فعالیت هــای تجــارت الکترونیک 

اخــذ کنــد. 

ــع ــکوض ــموی ــودبیایی ــعموج ــرازوض ــرفنظ ــاص ب
ــاوری ــوبرامتصــورشــویمکــهدرآناســتفادهازفنّ مطل
ــدا ــترشپی ــنگس ــدهوبالکچی ــعش ــرکلتوزی دفت
کردهاســت،آیــادرچنیــنوضعیتــیامــکانفــرارمالیاتی

ــت؟ ــناس ــالممک ــایدیجیت ــوزهداراییه درح
ــر  ــر از دفات ــه نظــرم اگ ــا ب ــدارم؛ ام ــن تخصصــی ن ــن در حــوزه باک چی م
کل توزیــع شــده اســتفاده کنیــم برداشــتی کــه دارم ایــن اســت کــه بــا توجه 
ــا اجمــاع  ــدادی ثبــت نمی شــود مگــر ب ــه ایــن نکتــه کــه تراکنــش و روی ب
اعضایــی کــه در شــبکه هســتند، پــس اصالــت تراکنش ها درســت و بــه نظر 
مــن قابلیــت ردیابــی باالیــی دارد، مــن در مقــام حســابرس اگــر تکنولــوژی 
ــی روی  ــد و تراکنش ــده باش ــام ش ــش انج ــف اصلی ــا آن تعری ــن ب باک چی
ــا آن تراکنــش مواجــه شــوم نــه دنبــال ســند  آن ثبــت شــده باشــد وقتــی ب
ــات فیزیکــی و مشــاهده  ــال اثب ــه دنب ــال مســتندات و ن ــه دنب می گــردم و ن
عینــی مــی روم، بلکــه می گویــم چــون بــر مبنــای باک چیــن ثبــت شــده  
اســت، پــس مــن بــه آن اعتمــاد می کنــم و از ایــن رو می توانــد در حوزه هــای 

ــد.  ــا کمــک کن ــه م اعتباردهــی و مالیات ســتانی ب

پسعمالًفرارمالیاتیغیرممکنمیشود...
ــر  ــود اگ ــن می ش ــر ممک ــی غی ــرار مالیات ــم ف ــما موافق ــا ش ــن ب ــه م بل
تراکنش هــا به صــورت صحیــح در بســتر باک چیــن ثبــت و ضبــط شــوند. 

باتوجــهبــهاینکــهاینترنتیــکشــبکهبینالمللیاســت
ــتانی ــثمالیاتس ــیدربح ــهچالشهای ــرچ ــنام ای

ــد؟ ــادکن ــدایج میتوان
 بــه نکتــه مهمــی اشــاره شــد، مســئله مهــم در اینجــا تفکیــک تجــارت 
ــب  ــت موج ــی اســت، اینترن ــی و بین الملل ــه دو ســطح مل ــک ب الکترونی
ــمولیت  ــرو ش ــه قلم ــی ک ــت در حال ــده اس ــاد ش ــدن اقتص ــی ش جهان
سیاســت های مالــی ومالیاتــی بــه مرزهــای جغرافیایــی کشــورها 
ــی  ــت های مالیات ــش سیاس ــه پیدای ــر ب ــر منج ــن ام ــت. ای ــدود اس مح
متفــاوت در ســطح بین المللــی شــده کــه از یک ســو به عنــوان 
عامــل رقابتــی بیــن کشــورها از آن اســتفاده می شــود و از ســوی 
ــارت  ــته در تج ــای ناخواس ــن مالیات ه ــز از گرفت ــور پرهی ــر به منظ دیگ
الکترونیــک، الزم اســت کشــورهای مختلــف در ایــن زمینــه بــا یکدیگــر 
ــد پیشــنهادی  ــن حــوزه مانن ــوان در ای ــن می ت ــد. همچنی همــکاری کنن
ــک  ــارت الکترونی ــات از تج ــذ مالی ــرای اخ ــترالیا ب ــات اس ــه اداره مالی ک
مطــرح کــرده اســت، اخــذ مالیــات از تجارت هــای الکترونیکــی از طریق 

ــرد.  ــورت بگی ــت ص اینترن

چهپیشنهاداتیدراینزمینهارائهمیدهید؟
پیــش از مطــرح کــردن پیشــنهادی در ایــن حــوزه ابتــدا بایــد بــه ایــن نکتــه 
توجــه داشــت کــه آیــا در حــال حاضــر تجــارت الکترونیــک بایــد مشــمول 
مالیــات شــود یــا اینکــه معــاف از مالیات باشــد؟ بــرای پاســخ بــه این ســؤال 
ــه حجــم انــدک تجــارت الکترونیــک  ــا توجــه ب بایــد گفــت کــه هرچنــد ب
معافیــت مالیاتــی تجــارت الکترونیــک تأثیــر اندکــی بــر کاهــش درآمدهای 
مالیاتــی دولت هــا خواهــد گذاشــت امــا بــا توجــه بــه ســودهای کانــی کــه 
اخیــراً در بــازار رمزارزهــا ایجاد شــده اســت، بایــد همچون ســایر کشــورها به 
ســوی تدویــن سیاســت مالیاتــی بــرای تجــارت الکترونیــک رفــت. در ایــن 
حــوزه بایــد بــه معیارهایــی ماننــد اصــول اقتصــادی، ســادگی و ســازگاری، 
ــول  ــگیری از وص ــک، پیش ــارت الکترونی ــاص تج ــت خ ــه ماهی ــه ب توج
ــک و  ــع کوچ ــت از صنای ــدی، حمای ــز در مالیات بن ــف، تمیی ــات مضاع مالی
ــوان رقابــت بین المللــی و جهانــی شــدن  متوســط، اصــل عــدم تبعیــض، ت
بعــد تکنولوژیــک و در نهایــت امنیــت معامــات توجه شــود. لــذا در ایــن باره 
پیشــنهاداتی کــه مطــرح می شــود ایــن اســت کــه وزارت اقتصــاد و دارایــی 
امــکان الزم بــرای الکترونیکــی کــردن عملیات هــای مالیات ســتانی نظیر پر 
کــردن اظهارنامه و امثالهم را توســعه بخشــد، مهلت قانونی سیاســت معافیت 
ــن  ــود و مهمتری ــخص ش ــک مش ــارت الکترونی ــای تج ــی فعالیت ه مالیات
ــر  ــق نظی ــورهای موف ــارب کش ــه از تج ــت ک ــن اس ــن ای ــنهاد ممک پیش
ــعه)دانمارک،  ــای اقتصــادی و توس ــازمان همکاری ه کشــورهای عضــو س
ــر  ــزارش غی ــه گ ــه ب ــا توج ــن ب ــتفاده شــود. همچنی ــس( اس ــادا و انگلی کان
رســمی دفتــر بازرســی و مبــارزه بــا فــرار مالیاتــی و پولشــویی ســازمان امــور 
مالیاتــی می تــوان از فعــاالن حــوزه رمــز ارز بنابــر ایــن گــزارش مالیات گیری 
به صــورت اخــذ مالیــات بــر عایــدی ســرمایه )مانند اخــذ مالیــات از ســرمایه 
ارزهــای واقعــی(، اخــذ مالیــات مقطــوع از معامــات و تبدیــل رمزارزهــا بــه 
پــول رایــج و اخــذ مالیــات تحــت عنــوان مالیــات مشــاغل خریــد و فــروش 
رمزارز)ماننــد مالیــات شــغلی معامــات ارزهــای واقعی بــا اعمال حد آســتانه 

در معامــات اشــخاص( انجــام شــود. 

 هرچنــد بــا توجــه بــه حجــم انــدک تجــارت الکترونیــک 
معافیــت مالیاتــی تجــارت الکترونیــک تأثیــر اندکــی بــر 
کاهــش درآمدهــای مالیاتــی دولت هــا خواهد گذاشــت 
ــازار  ــرًا در ب ــه اخی ــی ک ــودهای کالن ــه س ــه ب ــا توج ــا ب ام
ــایر  ــون س ــد همچ ــت، بای ــده اس ــاد ش ــا ایج رمزارزه
ــرای  ــی ب ــت مالیات ــن سیاس ــوی تدوی ــه س ــورها ب کش

ــت ــک رف ــارت الکترونی تج
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در مباحــث مربــوط بــه حســابداری و 
حسابرســی مــا بــا یــک پرســش مواجهیــم 
و آن هــم ایــن اســت کــه چــرا دفاتــر ثبتی و 
قانونــی مــا در یک شــبکه توزیــع شــده قرار 
نمی  گیرنــد تــا نهادهــای نظارتی دسترســی 
آســان تر و نظــارت و کنتــرل بیشــتری روی 
ــرای  ــی داشــته باشــند؟ ب تراکنش هــای مال

پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد بــه ایــن نکته 
ــا  ــه حســابداری ب ــا در حرف ــه م ــم ک بپردازی
ــن  ــم ای ــم و آن ه ــت مواجهی ــک واقعی ی
ــه  ــه ب ــا توج ــود ب ــن موج ــه قوانی ــت ک اس
پیشــرفت ســریع تجــارت الکترونیــک و 
ــده اند، الزم  ــانی نش ــه روز رس ــوژی ب تکنول
بــه ذکــر اســت کــه در کشــور مــا همچنــان 
نقطــه عطفــی کــه بــه آن رجــوع شــده و بــر 
اســاس آن رســیدگی صــورت می گیــرد 
قانون تجارتی اســت کــه در دهــه 40 تدوین 
ــن  ــر ای ــت ام ــن واقعی شــده اســت. همچنی
ــد  ــی مانن ــی و قانون ــر ثبت ــه از دفات اســت ک
دفتــر روزنامــه، دفتــر کل، دفتر ســهام و... که 
بــا صــرف زمــان و هزینــه تدوین می شــوند 
به صــورت عملــی هیــچ اســتفاده ای صورت 

نمی گیــرد. به طــوری کــه حتــی در مواجهــه 
بــا ممیــزان مالیاتی نیــز هیــچ اســتفاده ای از 
آن دفاتــر نشــده و تنهــا بــه صورت شــکلی، 
ــر روزنامــه و کل و  ــه دفت ــاره تهی از شــما درب
تنظیــم بــه موقــع آن هــا پرســیده می شــود. 
ــه ایــن نکتــه  ــا اینجــا گفتــه شــد ب آنچــه ت
اشــاره داشــت کــه چــه علتــی مانــع از ایــن 
شــده تــا ثبت هــای دفتــری در یــک شــبکه 

ــرد.  ــرار نگی توزیــع شــده ق
ــا و  ــه ای از داده ه ــه مجموع ــه ب ــرای اینک ب
اطاعــات، مفهــوم اطاعــات مالــی اطاق 
شــود نیاز اســت تــا ایــن اطاعات یکســری 
ــند.  ــته باش ــا را داش ــاخصه ها و ویژگی ه ش
مربــوط بــودن اطاعــات، بــا اهمیــت بودن 
اطاعــات و اینکــه ایــن اطاعــات بــه موقع 

پرهزی از فساد با ثبت بالک چیین 
عملیات های مایل 

محمدرضایی
مدیر امور مالی و بودجه
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و معتبــر باشــند از جملــه ویژگی هایــی 
ــوان  ــی را به عن ــات مال ــه اطاع ــتند ک هس
اطاعــات مفیــد طبقه بنــدی می کننــد. 
ــر  ــاوری دفت ــابداری از فّن ــا در حس ــی م وقت
کل توزیــع شــده)DLT( و باک چیــن 
اســتفاده کنیــم، ایــن امــر رفــع کننــده نیــاز 
بــه موقــع و بــه روز بــودن اطاعــات اســت. 
زیــرا در ایــن حالــت می تــوان در لحظــه هــر 
ــاهده  ــود را مش ــت می ش ــه ثب ــی ک تراکنش
ــی کــه اگــر زمانــش بگــذرد  کــرد. اطاعات
دیگــر فایــده ای از منظــر حســابداری و 
حسابرســی نــدارد. بحــث مهــم دیگــری که 
ــئله  ــت مس ــرح اس ــی مط ــات مال در اطاع
ــود دارد،  ــه وج ــت ک ــی اس ــار اطاعات اعتب
ــت آوردن  ــه دس ــرای ب ــر ب ــال حاض در ح
اطاعــات معتبــر دربــاره شــرکت هایی 
کــه در بــورس حاضرنــد می تــوان بــه 
ســایت کــدال مراجعــه کــرد و در آن ســایت 
ــی شــرکت ها، منتشــر شــده  اطاعــات مال
ــدگان از اطاعــات  اســت کــه اســتفاده کنن
مالی شــرکت کــه یا درون ســازمانی هســتند 
یــا برون ســازمانی، بــا مراجعــه به آن ســایت 
ــد.  ــتفاده کنن ــات اس ــد از آن اطاع می توانن
از  اســتفاده کننــدگان درون ســازمانی 
اطاعــات مالــی یــک شــرکت شــامل 
مدیــران شــرکت ها می شــود کــه بــه 
ــم  ــل حج ــرکت از قبی ــی ش ــات مال اطاع
فــروش، بازارهــای هــدف و حاشــیه 
ســود نیــاز دارنــد و اســتفاده کننــدگان 
ــور  ــازمان ام ــد س ــز مانن ــازمانی نی برون س
ــه  ــرکت ک ــوه ش ــهام داران بالق ــی، س مالیات
ــد،  ــرکت را دارن ــرمایه گذاری در ش ــد س قص
اعتبــار دهنــدگان ماننــد بانک هــا و ... 

 . د می شــو
پــس بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد 
ــر باشــند، در حال  ــد معتب ــی بای اطاعات مال
حاضــر اعتبــار دهــی بــه صورت هــای مالی 
در شــرکت های ایــران توســط عملیــات 
حسابرســی انجــام می شــود کــه ایــن 
عملیــات حسابرســی ممکــن اســت توســط 
ســازمان حسابرســی باشــد یــا اینکه توســط 
مؤسســات عضو جامعه حســابداران رســمی 
ــه  ــن صــورت ک ــه ای ــران انجــام شــود، ب ای
ایــن حسابرســان پــس از بررســی اطاعات 
مالــی شــرکت نظــر خــود را در قالــب 
گــزارش حسابرســی ارائــه می کننــد تــا ایــن 
ــوان اطاعــات دارای اعتبار  اطاعــات به عن
قلمداد شــوند، امــا ایــن عملیات حسابرســی 
ــر  ــر و هزینه ب ــیار زمان ب ــات بس ــک عملی ی
اســت. در حالی کــه اگــر از فّنــاوری دفتر کل 
توزیــع شــده در امــور مربــوط به حســابداری 
و اطاعــات مالــی اســتفاده شــود، بــا توجــه 
بــه اینکــه بزرگتریــن مشــخصه دفتــر 

ــت،  ــری اس ــه ناپذی ــده خدش ــع ش کل توزی
ــرا  ــن می شــود، زی ــات تضمی ــار اطاع اعتب
اطاعــات در دفتــر کل توزیــع شــده بــا 

ــود. ــت می ش ــا ثب ــاع کل اعض اجم
بــا ایــن حــال، حرفــه حســابداری در مباحث 
ــع  ــر کل توزی ــن و دفت ــه باک چی ــوط ب مرب
ــه محســوب  ــن حرف ــب افتاده تری شــده عق
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــی ک ــود، در صورت می ش
ــای بســیاری از  ــوان نیازه ــن می ت باک چی
ایــن حرفــه را برطــرف کــرد. نکتــه دیگــری 
ــه  ــرای حرف ــن ب ــتفاده از باک چی ــه اس ک
حســابداری و امــور مالی بــه ارمغان مــی آورد 
این اســت کــه نیــاز بــه حسابرســی را تــا حد 

ــد.  ــش می ده ــادی کاه زی
ــا  ــتی از مزای ــد فهرس ــه می آی ــه در ادام آنچ
و ویژگی هایــی اســت کــه اســتفاده از 
باک چیــن بــرای حرفــه حســابداری و 

ــی آورد.  ــان م ــه ارمغ ــی ب ــور مال ام

1. کاهش جعل و خرابکاری

• وقتــی دفاتــر کل در اختیــار یک فرد اســت 
امــکان هرگونــه دخــل و تصــرف در آن دفتر 
ــز روی  ــران نی ــی دیگ ــا وقت ــی رود، ام کل م
ــد و  ــر بدهن ــری نظ ــت دفت ــش و ثب تراکن
ــاً دخــل  ــرد قطع ســپس ثبــت صــورت بگی
ــورت  ــد ص ــر کل نمی توان ــرف در دفت و تص

ــرد. بگی

2. کاهش مسائل مربوط به 
اعتبار دهی

ــه  ــوط ب ــد حسابرســی از مســائل مرب • فراین
ــر  ــیار زمان ب ــه بس ــت ک ــی اس ــار ده اعتب
اســت، یعنــی آغــاز عملیــات حسابرســی  تــا 
ــه گــزارش حسابرســی منتــج  زمانــی کــه ب
کــه  مشــخص  می کنــد  و   می شــود 
صورت هــای مالــی یــک شــرکت بــر 
ــه  ــابداری تهی ــتانداردهای حس ــای اس مبن
ــر اســت  ــدی زمان ب ــر فراین ــا خی شــده  اند ی
ــع  ــر کل توزی ــاوری دفت ــا اســتفاده فّن ــه ب ک
ــت  ــه و وق ــرف هزین ــوان در ص ــده می ت ش
ــی  ــار ده ــه اعتب ــوط ب ــائل مرب ــرای مس ب

صرفه جویــی کــرد.

3. پیروی بهتر از قوانین و 
مقررات

• تکنولــوژی باک چیــن ایــن امــکان را 
ــابداران  ــی حس ــه تخط ــد ک ــم می کن فراه
از اســتانداردها، قوانیــن و چارچوبــی کــه 
ــه حســابداری مشــخص کــرده اســت  حرف

ــد. ــل برس ــه حداق ب

4. کاهش هزینه و افزایش 
بهره وری

ــرژی  ــون ان ــه اکن ــی ک ــی از موضوعات • یک
و هزینــه بســیاری بــر دوش حســابداران و 
ــی کــردن  و  ــذارد بایگان ــی می گ ــران مال مدی
ــی  ــت. یعن ــدارک اس ــناد و م ــته بندی اس بس
وقتــی یــک تراکنــش یــا رویــداد مالــی 
ــداد  ــا روی ــش ی ــن تراکن ــد ای ــاق می افت اتف
بــه پشــتوانه یکســری اســناد و مــدارک اتفاق 
افتــاده اســت، در حــال حاضــر زمــان، انــرژی 
ــا  ــود ت ــن می ش ــرف ای ــادی ص ــه زی و هزین
ــی شــوند، هزینــه تهیــه  ایــن مــدارک بایگان
زونکــن، کاغــذ و محیــط مناســب نگهــداری 
ــه هزینــه چــاپ یــک  ــرای نمون و امثالهــم. ب
ــود و  ــان می ش ــدود 5000 توم ــذ A4 ح کاغ
وقتــی قــرار اســت چیــزی حــدود 2000 ســند 
مستندســازی و بایگانــی شــود به یک آرشــیو 
نزدیــک 40 تــا 50 تــا زونکــن نیــاز اســت که 
فضــای زیــادی را نیــز اشــغال می کنــد، 
ــی  ــدارک فیزیک ــناد و م ــر اس ــوی دیگ از س
ــوژی  ــل تکنول ــن دلی ــه همی ــادپذیرند، ب فس
ــائل و  ــن مس ــع ای ــد مان ــن می توان باک چی
مشــکات شــده و عــاوه بــر صرفــه جویــی 
در هزینه هــای اضافــی، مانــدگاری اســناد نیز 

تضمیــن می شــوند. 

5. تولید قراردادهای هوشمند
 smart contract

ــن  ــه باک چی ــی ک ــر از امکانات ــی دیگ • یک
ــای  ــد قرارداده ــد تولی ــا ایجــاد می کن ــرای م ب
ــرای  ــن صــورت کــه ب ــه ای هوشــمند اســت، ب
قــرارداد تعریــف کنیــم اگــر شــرایط الــف 
ــورت  ــه ص ــرارداد ب ــرد ق ــد عملک ــاد ش ایج
وضعیــت ب باشــد، کــه ایــن خــود می توانــد در 
تصمیم گیری هــای مالــی و صرفه جویــی در 

ــد. ــک کن ــان کم ــرژی و زم ــه و ان هزین
ــدازی در  ــا چشــم ان ــه آی ــه ک ــن نکت ــاره ای درب
حــوزه حســابداری بــرای اســتفاده از تکنولــوژی 
ــت  ــد گف ــود دارد بای ــران وج ــن در ای باک چی
ــام و  ــی انج ــاز، کارهای ــی آغ ــه حرکت های ک
دســتور العمل هایی نیــز تهیــه شــده اســت. البته 
کشــورهای دیگــر در این حوزه بســیار پیشــروتر 
هســتند و در ایــن حــوزه اســتانداردهایی تعریف 
کرده انــد؛ امــا در ایــران هرچنــد یکســری 
ــن  ــک تدوی ــارت الکترونی ــرای تج ــن ب قوانی
شــده اســت امــا بحــث جــدی ای در ایــن حــوزه 
نداشــته ایم. بیشــتر مباحــث پراکنــده و بــه 
صــورت مقاله هــای جســته و گریختــه بوده اند؛ 
امــا یقیــن بــر ایــن اســت کــه اگــر از تکنولوژی 
باک چیــن در حرفه حســابداری اســتفاده شــود 

ــد داد. ــاب رخ خواه ــک انق ــه ی ــن حرف در ای
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ــل  ــه دلی ــا ب ــرمایه گذاران دارد، ام ــرای س ــی ب ــت باالی ــه جذابی ــت ک ــی اس ــنگ های گران بهای ــه س ــاس از جمل الم
مســایلی از جملــه کارشناســی، نقدشــوندگی پاییــن، مشــکالت نگهــداری و تأمینــی، هزینه هــای جانبــی زیــادی را به 
خریــداران و ســرمایه گذاران در ایــن حــوزه تحمیــل می کنــد. بــرای حــل ایــن مســائل شــرکت تدبیــر اندیشــان نوین 
افــروز اقــدام توکنایــز کــردن المــاس و انتشــار ابتــدا  توکــن A101 و اکنــون توکــن دایادایمونــد بــا پشــتوانه الماس 
بــه میزبانــی شــرکت یکتاققنــوس پــارس کــرده اســت. بــرای آشــنایی بیشــتر بــا ایــن توکــن، ناشــر آن، فعالیت هــا 
وبرنامه هــای ناشــر گفت وگویــی با حبیــب ابوقــداره مدیرعامــل شــرکت تدبیراندیشــان نویــن افــروز انجــام داده ایم 

ــد: ــی می آی ــه در پ ک

مرضیهکریمی
کارشناس آکادمی ققنوس

دربــارهشــخصیتحقوقــی
شــرکتتانوســابقهفعالیــت
واهدافتــاندرکســبوکاری
ــان ــدبرایم ــتداری ــهدردس ک

بفرماییــد؟
ــه  ــروز ب ــن اف ــان نوی ــر اندیش ــرکت تدبی ش
ــد،  ــن دایادایمون ــر توک ــرکت ناش ــوان ش عن
ــروع  ــن ش ــن توک ــار ای ــرای انتش ــاً ب اساس
ــد و  ــد خری ــت هرچن ــرده اس ــت ک ــه فعالی ب
ســرمایه گذاری در بــازار المــاس، بــه واســطه 
ــم  ــت و ه ــا اس ــک کاالی گران به ــه ی اینک
ــاس  ــه الم ــالیانه ای ک ــد س ــطه رش ــه واس ب
دارد، همچنیــن بــه ایــن دلیــل کــه در رکــود 
اقتصــادی المــاس نســبت بــه طــا و 
دیگــر فلــزات گران بهــا و مســکوکات 
ــته  ــی را داش ــت قیمت ــن اف ــواره کمتری هم
ــرای  ــی ب ــت باالی ــه جذابی ــت، همیش اس
ســرمایه گذاران داشــته اســت و المــاس از آن 
دســته کاالهایــی اســت کــه ســرمایه گذاری 
ــم  ــرمایه گذاری های ک ــه س روی آن از جمل
ــن  ــا ای ــا ب ــود؛ ام ــوب می ش ــک محس ریس
حــال بــرای ســرمایه گذاری و خریــد المــاس 
همــواره مشــکاتی وجــود دارد کــه منجر به 
ایــن شــده تــا مــردم کمتــر بــه ســمت ایــن 
کاال جــذب شــوند، از جملــه ایــن مشــکات 
می تــوان بــه بحــث کارشناســی، نگهــداری 
ــه  ــرد، ب ــاره ک ــن و ... اش ــوندگی پایی و نقدش
ــن توکــن  ــل  هــدف از ایجــاد ای ــن دلی همی
ــرای  ــان ب ــن و آس ــی ام ــه راه ــتیابی ب دس

 فراهم شدن اماکن خرید اقساطی 
توکن الامس دایادایموند
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ــه  ــتقبال اولی ــار اس ــم در کن ــا بتوانی ــت ت اس
ــل  ــه دلی ــن توکــن ب ــه از ای ــی ک نســبتاً خوب
ــرمایه گذاری  ــاظ س ــه لح ــمندی آن ب ارزش
ــن توکن  شــکل گرفت، اســتقبال کابران از ای
ــای  ــن برنامه ه ــم. همچنی ــش دهی را افزای
ــن توکــن در نظــر  ــرای معرفــی ای تبلیغــی ب
گرفتــه شــده اســت. چــون ایــن توکــن برای 
ــا  ــیار مناســب اســت و م ــرمایه گذاری بس س
در ایــن توکــن ســود دوطرفــه ای را دیده ایــم 
ــرد  ــه برد-ب ــد ایــن توکــن یــک معامل و خری
ــه  ــی ک ــود. به صورت ــد ب ــردم خواه ــرای م ب
هــم مــا و هــم مشــتریان و دارنــدگان توکــن 
در ایــن معاملــه کســب ســود خواهیــم کــرد.  
بــه همیــن منظــور بــرای رســاندن بــازار بــه 
ــای  ــری برنامه ه ــان یکس ــدف مدنظرم ه
ــه شــده و کمپین هایی  تبلیغــی در نظــر گرفت

ــتند.  ــرا هس ــزی و اج ــه ری ــال برنام در ح

نحــوهارزیابــیالماسهــای
ــاکجــااســت پشــتوانهتوکنه
کجــا در الماسهــا ایــن و
ــن نگهــداریمیشــوند،همچنی
رونــدتحویــلالمــاسپشــتوانه
ــورت ــهص ــهچ ــتریب ــهمش ب

ــت؟ اس
الماس هــا ویژگی هــای  به طــور کلــی 
مختلفــی دارنــد، یکســری مشــخصاتی کــه 
ــامل  ــه ش ــود. ک ــه می ش ــا 4C  گفت ــه آن ه ب
ــن  ــود. ای ــرش می ش ــی و ب ــگ، وزن، پاک رن
4C مشــخص کننــده قیمــت الماس اســت و 
این چهــار ویژگــی اســتاندارد جهانی هســتند 
ــر پایه ایــن چهار  و در جهــان قیمــت الماس ب
ویژگــی تعییــن می شــود. ســازمان مؤسســه 
گوهرشناســی امریــکا )GIA(  کــه کارش 
ــت  ــا اس ــرات و الماس ه ــی جواه کارشناس
ــرده  ــادر ک ــنامه ص ــا شناس ــرای الماس ه ب
و در شناســنامه هــر المــاس 4C و اطاعــات 
دیگــری دربــاره الماس وجــود دارد. یکســری 
مراجعــی هــم وجــود دارنــد ماننــد راپاپــورت 
ــر اســاس  ــن مرجــع اســت و ب کــه معتبرتری
مشــخصات المــاس و بــر اســاس مبادالتــی 
کــه در کل دنیــا اتفــاق می افتــد قیمــت 
ــام  ــی اع ــورت هفتگ ــه ص ــا را ب الماس ه

می کنــد.
ــر  ــه ب ــاس در لحظ ــر الم ــت ه ــس قیم پ
اســاس آخریــن قیمتــی اســت کــه راپاپــورت 
ارائــه می دهــد. بــرای اینکــه الماس هــا 
پشــتوانه قــرار بگیرنــد جلســه ای بــا حضــور 
نماینــده ای از شــرکت مــا، نماینــده شــرکت 
میزبــان یعنــی ققنــوس، کارشــناس رســمی 
دادگســتری و نماینــده بانــک تشــکیل 
می شــود که در آن جلســه کارشــناس رسمی 
دادگستری الماس را با شناســنامه تطابق داده 

ــت. ــوده اس ــازار ب ــن ب ــرمایه گذاری در ای س
ــاققنوس ــیب ازکجــاوچــهزمان

آشناشــدید؟
آشــنایی مــا بــا شــرکت ققنــوس بــه ابتــدای 
راه انــدازی ایــن شــرکت و شــبکه بــاز 
می گــردد و بــه طــور کلــی از همــان روز 
ــی  ــوس و رونمای ــه کار ققن ــاز ب ــت آغ نخس
ــت شــرکت  ــان فعالی ــان در جری ــن پیم توک
ــه اقتصــاد  ــاور ک ــن ب ــم و ای ــوس بوده ای ققن
توکــن  اقتصــاد آینــده اســت و اقتصــاد توکن 
پایــه اساســی اقتصــاد دیجیتــال خواهــد بود 
و بایــد در ایــن مســیر حرکــت کــرد مــا را بــه 
ــن  ــا ای ــکاری ب ــرکت و هم ــن ش ــوی ای س

ــرد.  ــت ک ــن هدای ــار توک ــرکت و انتش ش

دربــارهتوکــندایادایمونــدو
ــح ــاسA101توضی ــنالم توک
دهیــد،درحــالحاضــروضعیــت
بــازارایــنتوکــنراچگونــه

ارزیابــیمیکنیــد؟
ــن  ــوت توک ــوان پایل ــه عن ــن A101 ب توک
ــع آوری  ــپس جم ــاد و س ــا ایج ــاس دای الم
شــد، تمــام توکــن هــای A101 یــا بازخریــد 
شــده اند یــا در همــان زمــان بــا نســبت یــک 
بــه یــک بــا توکن هــای دایادایمونــد مبادلــه 
 A101ــا توکــن ــدا ب ــا ابت ــع م شــده اند. درواق
ــه صــورت آزمایشــی انجــام دادیــم و  کار را ب
ــد را منتشــر کردیم  ســپس توکــن دایادایمون
و توکــن هــای A101 را جمــع آوری کردیــم. 
در حــال حاضــر توکــن المــاس فعــال توکن 
دایادایمونــد اســت کــه باتوجــه بــه افزایــش 
ــن  ــت ای ــاهدیم، قیم ــه ش ــت دالری ک قیم
ــن  ــه رشــد اســت و همچنی ــز رو ب ــن نی توک
ــاه  ــد م ــی چن ــه ط ــود ک ــی می ش پیش بین
ــاس رشــد داشــته باشــد،  ــده قیمــت الم آین
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــه نس ــور ک همانط
ــه ۱۱دالر و ۱7 ســنت  توکــن مــا از ۱0 دالر ب
ــد  ــه ۱2درص ــک ب ــه نزدی ــت ک ــیده اس رس

ــته ایم. ــت ارزی داش ــش قیم افزای

ــندایادایموند ــدارازتوک چــهمق
بــهفــروشرفتــهاســتو
ــیرا ــنفروش ــارچنی ــاانتظ آی

داشــتید؟
بلــه انتظــار چنیــن فروشــی را داشــتیم، البته 
ــی  ــا و برنامه ریزی های ــارات م ــطح انتظ س
کــه مــا  بــرای تحقــق ایــن انتظــارات داریــم 

بســیار فراتــر از ایــن ســطح اســت.

چهارزیابیایازاینتوکندارید؟
ــن  ــن توک ــی از ای ــبتاً خوب ــی نس ــا ارزیاب م
ــح داده  ــه توضی ــور ک ــان ط ــا هم ــم، ام داری
ــت  ــعه در دس ــرای توس ــی ب ــد، برنامه های ش

عنــوان  بــه   A101 توکــن 
المــاس  توکــن  پایلــوت 
ــع  ــپس جم ــاد و س ــا ایج دای
توکــن  تمــام  شــد،  آوری 
هــای A101 یــا بازخریــد 
ــان  ــان زم ــا در هم ــده اند ی ش
ــا  ــک ب ــه ی ــک ب ــبت ی ــا نس ب
دایادایمونــد  توکن هــای 
مبادلــه شــده اند. درواقــع 
 A101مــا ابتــدا بــا توکــن
کار را بــه صــورت آزمایشــی 
ــم و ســپس توکن  انجــام دادی
دایادایمونــد را منتشــر کردیــم 
و توکــن هــای A101 را جمــع 

کردیــم آوری 
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و پــس از ارزیابــی گزارشــی را صــادر می کنــد 
ســپس المــاس در همان جلســه پلمب شــده 
ــه در  ــود ک ــک می ش ــده بان ــل نماین و تحوی
خزانه بانک پارســیان ســپرده شــود. همچنین 
شــرکت مــا از میزبــان نیــز رســیدی دریافــت 
می کنــد. در وب ســایت دایــا دایمونــد در 
بخــش الماس هــای پشــتوانه رســید تحویل، 
گــزارش کارشناســی و تصویــر پلمــب الماس 
 4C اســت قابــل مشــاهده اســت. بــر اســاس
که ایــن الماس هــا داشــتند و قیمت بــه روزی 
ــده  ــخص ش ــورت مش ــدول راپاپ ــه در ج ک
ــن  ــپیدنامه توک ــه در س ــی ک ــت و فرمول اس
اســت،آن المــاس توکنایــز می شــود. یکــی از 
الماس هــا  بــا تــراش گــرد و رنــگ H و پاکــی 
VS2 بــه عنــوان الماس پایه مشــخص شــده 
اســت کــه معــادل 750 توکــن اســت و ســایر 
المــاس هــا بــا توجــه بــه مشخصاتشــان بــر 
ــن  ــدادی توک ــه تع ــه ب ــاس پای ــاس الم اس
ــا  ــس از آن، توکن ه ــوند وپ ــی ش ــیم م تقس
در کیــف توکــن ققنــوس عرضــه می شــوند
ــی  ــر کس ــم اگ ــاس ه ــتیفای الم ــرای اس ب
بخواهــد المــاس را بــه صــورت واقعــی داشــته 
ــایت  ــاس در س ــر الم ــن ه ــداد توک ــد، تع باش
https://dayadiamond. ــه نشــانی دایادایموند ب
ــان  ــه متقاضی ــت ک ــاهده اس ــل مش com قاب

ــود  ــایت درخواســت خ ــق س ــد از طری می توانن
ــت  ــایت درگاه پرداخ ــا در س ــرده و م ــت ک را ثب
ــر  ــال اگ ــرای مث ــم. ب ــرار داده ای ــوس را ق ققن
تعــداد توکــن یــک الماســی 880 توکــن 
ــد،  ــن را پرداخــت می کن ــرد 880 توک اســت، ف
ــاع  ــان ارج ــه شــرکت میزب ــا درخواســت را ب م
می دهیــم که شــرکت میزبــان هماهنگی هــا را 
بــرای خــروج المــاس از خزانــه انجــام می دهــد 
ــا  ــر هماهنگی ه ــا کارب ــه روزکاری ب ــی س و ط
ــد المــاس خــود  ــرد بتوان ــا ف انجــام می شــود ت

ــرد.  ــل بگی را تحوی

محــلدرامــدناشــرازکجاســت
ــاً ــاساساس ــازیالم وتوکنس
چــهانتفاعــیبــرایناشــردارد؟

پیشــتر مطــرح شــد کــه مــا در حــال تکمیل 
اکوسیســتم اقتصــاد توکنــی هســتیم و یکی 
از پایه هــای آن توکــن دایادایمونــد اســت، در 
حــال حاضــر انتظــار هیــچ گونــه درآمــدی از 
ــم، و  ــاس نداری ــردن الم ــز ک ــاً توکنای صرف
ــازار  ــاد ب ــی و ایج ــه معرف ــون در مرحل اکن
ــز  ــن نی ــرای همی ــتیم. ب ــه هس ــادل اولی تب
برنامه هــای B2B را در نظــر داریــم کــه 
ــم کــه در  ــد را ایجــاد کنی ــن درآم ــم ای بتوانی
ــی  ــرات خاتم چ ــری جواه ــان گال ــن می ای
یکــی از پذیرنده هایــی بودنــد کــه پیــرو 
ــری  ــن گال ــن، ای ــی توک ــرارداد پذیرندگ ق
توکن هــا را می پذیرنــد، همچنیــن بــا 

20 کســب وکار دیگــر هــم مذاکــرات اولیــه 
ــه و  ــک برنام ــی ی ــت و ط ــده اس ــام ش انج
زمان بنــدی مشــخص بــه ایــن ســمت 
ــه ای را راه  ــک چرخ ــا ی ــم ت ــت می کنی حرک
بیندازیــم کــه بــا توســعه بــازار توکــن ناشــر 

ــد. ــی برس ــه درآمدزای ــز ب نی

ــر ــاکس ــرب ــدناش ــسدرآم پ
کارمــزدمیســرمیشــود...

ــه،  درآمــد ناشــر از طریــق کســر کارمــزد  بل
میســر می شــود.

دربــارههمــکاریخــودبــاگالری
ــان ــیبرایم ــراتخاتمچ جواه
ــن ــاتوک ــهب ــدک ــحدهی توضی
دایادایمونــدتــاچــهمقــدار
ازایــنفروشــگاهمیتــوان

ــرد؟ ــداریک خری
ــدارد  ــود ن ــد وج ــی در خری ــچ محدودیت هی
و کاربــران می توانــد هــر مقــداری کــه 
می خواهنــد بــا توکــن خــود از این فروشــگاه 
ــک  ــه مال ــی ک ــد و هرکس ــداری کنن خری
توکــن باشــد می توانــد از ایــن فروشــگاه هــر 
محصولــی کــه می خواهــد خریــداری کنــد، 
یــک کار ارزشــمندی کــه مــا بــرای کاربران 
تاکنــون انجــام داده ایــم، بحــث پیــش خرید 
اقســاطی توکــن اســت کــه مــا در ســایت راه 
ــوان  ــران می ت ــه کارب ــم ک ــدازی کرده ای ان
بــدون هیچگونــه ضامــن و وثیقــه ای 
ــد، قیمــت  ــن کنن ــداری توک ــه خری ــدام ب اق
توکن هــا بــه دالر اســت و بــا نوســانات نــرخ 
ــد.  ــر می کن ــز تغیی ــا نی ــت توکن ه دالر قیم
بــه ویــژه اکنــون کــه دالر در حــال افزایــش 
ــد  ــد خواه ــران مفی ــرای کارب ــن ب ــت ای اس
ــرخ  ــان ن ــز اول قسطش ــا واری ــون ب ــود چ ب
توکــن ثابــت شــده و تعــداد توکــن برحســب 
ــد صــادر  ــه انتخــاب کرده ان ــی ک ــغ ریال مبل
می شــود، کــه در حــال حاضــر مبالــغ 5 
میلیونــی، ۱0 میلیونــی و 20 میلیونــی اســت. 
کــه کاربــران می تواننــد آنایــن عضــو 
شــده و پــس احــراز هویــت درخواســت 
ــته ها  ــن بس ــی از ای ــه داده و یک ــود را ارائ خ
ــز قســط اول  ــس از واری ــد، پ را انتخــاب کنن
قیمــت توکن ها ثابــت خواهــد مانــد و قیمت 
دالر هــر قــدر افزایــش پیــدا کنــد ایــن تعداد 
توکــن بــا همــان قیمــت دالری زمــان واریز 
ــن  ــا ای ــل داده خواهــد شــد. و ب قســط تحوی
توکن هــا می تواننــد از فروشــگاه هــای 
پذیرنــده، طــا و جواهــرات خریــداری کنند. 

فروشــگاه حاضــر حــال در
پذیرنــدهتوکــنفقــطفروشــگاه

اســت؟ خاتمچــی

انتظــار  حاضــر  حــال  در   
از  درآمــدی  هیچ گونــه 
ــاس  ــردن الم ــز ک ــًا توکنای صرف
نداریــم، و اکنــون در مرحلــه 
ــادل  ــازار تب ــاد ب ــی و ایج معرف
ــن  ــرای همی ــتیم. ب ــه هس اولی
را در   B 2 B نیــز برنامه هــای
بتوانیــم  کــه  داریــم  نظــر 
ایــن درآمــد را ایجــاد کنیــم 
کــه در ایــن میــان گالــری 
جواهــرات خاتم چــی یکــی 
از پذیرنده هایــی بودنــد کــه 
پذیرندگــی  قــرارداد  پیــرو 
ــا  ــری توکن ه ــن گال ــن، ای توک

می پذیرنــد را 
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ــی  ــگاه خاتم چ ــا فروش ــر تنه ــال حاض در ح
پذیرنــده توکــن اســت، امــا بــا 20 فروشــگاه 
دیگــر مذاکــره شــده اســت و در آینــده آن هــا 

نیــز اضافــه خواهنــد شــد. 

ــهمطــرحاســتدر پرسشــیک
ــده ــگاههایپذیرن ــوردفروش م
کــهاکنــونفروشــگاهخاتمچــی
پذیرنــدهتوکــناســت،همانطور
ــد ــگامخری ــمدرهن ــهمیدانی ک
ــراتبحثاجــرتو ــالوجواه ط
مســایلیازقبیــلمواجهیــم،آیــا
خریــدتوکــنواســتفادهازآن
ویژگــیخاصــیازقبیــلتخفیف
وکســرمبلــغاجــرتبــرای

ــد؟ ــادنمیکن ــرانایج کارب
یکــی از مســایلی کــه اکنــون مــا بــا 
ــن  ــتیم ای ــره هس ــال مذاک ــا درح پذیرنده ه
اســت کــه روی توکن هــا بــه مشــتریان 
تخفیف هایــی ارائــه دهنــد، یعنــی اگــر 
کســی بخواهــد ریالــی پرداخــت کنــد 
ــی  ــد توکن ــه می خواه ــی ک ــه کس ــبت ب نس
ــوان تخفیــف  ــه عن ــد، مبلغــی ب پرداخــت کن
ــال حاضــر  ــرا در ح ــود. زی ــه ش ــر گرفت در نظ
ــا کســر 5درصد  بازخریــد توکــن از کاربــران ب
ــا  ــرارداد ب ــا در ق ــود؛ ام ــام می ش ــزد انج کارم
پذیرنــدگان ایــن کارمــزد ۱تــا 2 درصد اســت، 
بــا ایــن حســاب پذیرنــدگان می تواننــد مابقی 

ــد.   ــف دهن ــتریان تخفی ــه مش را ب

توکنســازی کلــی بهطــور
المــاس،جواهــراتوفلــزات
گرانبهــاچــهمزایایــیداردو
ــرایتوکنســازی چراققنــوسب
ازطــرفشــرکتشــماانتخــاب

ــت؟ ــدهاس ش
مزایــای  کلــی  به طــور  توکن ســازی 
بســیاری دارد امــا مهمتریــن آن، نگهداری 
المــاس،  ماننــد  کاالهایــی  آ ســان تر 
ســنگ ها و فلــزات گران بهــا اســت 
ــی  ــورت فیزیک ــم به ص ــر بخواهی ــه اگ ک
ــد شــرایط نگهــداری  ــم بای ــداری کنی خری
آن را ماننــد گاوصنــدوق، صنــدوق امانــات 
و امثالهــم داشــته باشــیم کــه ایــن شــرایط 
نگهــداری خــود شــامل هزینــه  اســت. امــا 
هنگامــی کــه شــما توکــن ایــن کاالهــا را 
ــد آن  ــادگی می توانی ــه س ــید ب ــته باش داش
ــورد  ــد. در م ــداری کنی ــت و نگه را مدیری
ــه  ــر دغدغ ــاس دیگ ــد الم ــی مانن کاالی
کارشناســی در هنــگام خریــد وجــود نــدارد 
و بــا اطمینــان خاطــر خریــد توکــن انجــام 
می شــود؛ زیــرا فراینــد کارشناســی چندین 
ــناس  ــر و کارش ــرکت ناش ــط ش ــار توس ب

ــه  ــود ک رســمی دادگســتری انجــام می ش
ــت خرید  خود ایــن کارشناســی هــم در حال
فیزیکــی مشــمول پرداخــت هزینه اســت. 
نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه المــاس رشــد 
ــه  ــن نکت ــالیانه دارد و مهمتری ــی س ارزش
ــوان  ــکان می ت ــان و م ــارغ از زم ــه ف اینک
ــی را مدیریت کــرده و ســرمایه گذاری  دارای
ــی ای از  ــر نگران ــد و دیگ ــش دهن را افزای
بابــت تعطیلــی و محدودیــت زمانــی ایجاد 
نخواهــد شــد. همچیــن اینکــه با توجــه به 
نوســانات ارزی می تواننــد از کاهــش ارزش 
ــد. بحــث  ــری کنن ــود جلوگی نقدینگــی خ
ــای توکن هــا مطــرح  دیگــری کــه در مزای
ــه از  ــت ک ــه دادن اس ــئله هدی ــت مس اس
ایــن توکن هــا می تــوان بــه عنــوان 
هدیــه اســتفاده کــرد کــه افــراد بــه آســانی 
ــه  ــر هدی ــه یکدیگ ــا را ب ــد توکن ه می توان
ــز  ــازار B2B نی ــاق در ب ــن اتف ــد و ای دهن
ــه  ــه هدی ــردی ک ــی دارد و ف ــت باالی مزی
ــه  ــود ب ــن خ ــا توک ــد ب ــرد می توان می گی
ســلیقه خــود هــر جواهری کــه خواســت را 

ــد. ــداری کن ــرده و خری ــاب ک انتخ
ــان  ــوان میزب ــه عن ــوس ب اینکــه چــرا  ققن
انتخــاب شــده اســت، بــا توجــه بــه 
ــا  ــاوری بانک  ه ــرکت های فّن ــور ش حض
باالیــی  اعتبــار  از  ققنــوس  شــرکت 
ــت  ــر دق ــی دیگ ــوردار اســت و از طرف برخ
ــه  ــران دارد ک ــرد ناش ــی روی عملک باالی
ــرای  ــر ب ــت خاط ــث امنی ــن باع ــود ای خ
توکــن  خریــداران  و  ســرمایه گذاران 
ــران  ــرای ناش ــه ب ــن ک ــود، همچنی می ش

ــال دارد. ــه دنب ــر ب ــودگی خاط ــز آس نی
 

ــرایهمکاری ــایشــماب برنامهه
آتــیبــاققنوسچیســت؟

ــای  ــزی روی توکن ه ــال برنامه ری ــا در ح م
ــاص  ــای خ ــورد الماس ه ــا)NFT( در م بی ت
ــک   ــاص و یونی ــای خ ــا الماس ه ــتیم، ت هس
ــه  ــا)NFT( عرض ــن  بی ت ــورت توک ــه ص را ب
ــم. خــارج از حــوزه المــاس هــم، بحــث  کنی
ــاز  ــوس آغ ــا ققن ــروازی را ب ــای پ توکن ه
ــده  ــازی ای ــاری س ــال تج ــم و در ح کرده ای
ــه  ــتیم ک ــروازی هس ــای پ ــی توکن ه اصل
بــه عنــوان پایلــوت بــا شــرکت ایــران ایــر با 
نــام تجــاری هماتیــک شــروع بــه همــکاری 
ــا چنــد شــرکت  کرده ایــم، پــس از آن هــم ب
هواپیمایــی داخلــی و خارجــی در حــال 
ــازی  ــم توکن س ــا بتوانی ــتیم ت ــره هس مذاک
ــر  ــوردی توســعه دهیــم. غی را در حــوزه هوان
از توکن هــای مطــرح شــده همچنیــن 
برنامــه ای بــرای توکن ســازی زمــرد در 
دســتور کار داریــم کــه زمــرد را نیــز در کنــار 

ــم.   ــز کنی ــاس توکنای الم

ــزی روی  ــال برنامه ری ــا در ح م
 )NFT(بی تــا توکن هــای 
ــاص  ــای خ ــورد الماس ه در م
الماس هــای  تــا  هســتیم، 
خــاص و یونیــک  را بــه صــورت 
توکــن  بی تــا)NFT( عرضــه 
ــم. خــارج از حــوزه المــاس  کنی
توکن هــای  بحــث  هــم، 
ققنــوس  بــا  را  پــروازی 
حــال  در  و  کرده ایــم  آغــاز 
ــی  ــده اصل ــازی ای ــاری س تج
ــتیم ــروازی هس ــای پ توکن ه
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پیامن خود را نفروشید!
با وثیقه قرار دادن پیمان های خود، معادل سه چهارم ارزش آن تسهیالت ریالی دریافت کنید

ــوس و لنداپ،  ــمی ققن همکاری رس
پلتفــرم وام دهــی بــا وثیقــه رمــزارز، طــی 

یــک تفاهم نامــه بــه صــورت رســمی 
ــن راســتا، توکــن پیمــان،  ــاز شــد؛ در ای آغ
توکــن پایــه شــبکه ققنــوس بــا پشــتوانه 
ــوس  ــاد ققن ــد بنی ــورد تأیی دارایی هــای م
بــه ارزش یــک ســوت طــای 24 عیــار 
ــرش  ــورد پذی ــای م ــت دارایی ه ــه لیس ب
لنــداپ، بــرای وثیقــه و اعطــای تســهیات 
در قالــب اعتبــار خریــد یــا وام بــه صــورت 
وجــه ریالــی افــزوده شــد. صاحبــان توکن 
ــداپ  ــام در لن ــا ثبت ن ــد ب ــان می توانن پیم
ــول  ــف پ ــه کی ــان ب ــن پیم ــز توک و واری
ایــن پلتفــرم به عنــوان وثیقــه، بــدون 
نیــاز بــه ضامــن و چــک بــه صــورت 
ــرای  ــد؛ ب ــت کنن ــهیات دریاف ــوری تس ف
آشــنایی بیشــتر بــا لنــداپ به عنــوان 
ــی  ــوزه وام ده ــال در ح ــک فع ــک فین ت ی
ــا معیــن فــدوی، بنیان گــذار و  )لندتــک( ب
مدیــر اجرایــی و علی خدمتــی، مدیــر فنی 
ــم  ــب داده ای ــی را ترتی ــداپ گفت وگوی لن
کــه مطالعــه آن را بــرای دریافــت جزئیــات 
بیشــتر دربــاره نحــوه دریافــت تســهیات 

ــم. ــنهاد می کنی ــرم پیش ــن پلتف از ای
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ــه ــداپچگون ــهلن ــدک بفرمایی
ــد؟ ــیسش تأس

ــال  ــز س ــل پایی ــدوی: در اوای ــنف معی
۱399 بــود کــه با مطالعــه رونــد بــازار جهانی 
ــی در حــوزه ارزهای  ــازار داخل و نیازســنجی ب
ــی  ــاخت و بازاریاب ــه زیرس ــا تهی ــال ب دیجیت
ــرم  ــوان پلتف ــداپ به عن ــدود، لن ــی مح خیل
ــه کار  ــاز ب ــزارزی آغ ــه رم ــا وثیق ــی ب وام ده
کــرد و در ابتــدای فعالیــت، تعــداد محــدودی 
ــه زیرســاخت  ــم چــرا ک وام را در نظــر گرفتی
ــه وام، تأمیــن منابع مالی  اساســی و اصلی ارائ
ــع مالی  به شــمار مــی رود و بحث تأمیــن مناب
اصــًا ســاده نیســت؛ ازآنجایی کــه در پلتفرم 
مــا رمزارزهــا وثیقــه هســتند، بانــک مرکزی 
به عنــوان قانون گــذار محدودیت هایــی را 
ــا مشــکات  ــا را ب ــه م ــود ک ــرده ب ایجــاد ک

ــرو ســاخته اســت. متعــددی روب

ــوده ــداپچــهب ــرایلن ــعب موان
ــبوکار ــروزکس ــتام ووضعی

ــت؟! ــهاس چگون
فــدوی:متأســفانه وضعیــت قوانیــن حوزه 
ــح  ــفاف و صری ــًا ش ــران اص ــزارز در ای رم
اعــام نشــده و همیــن امــر شــرایط را 
ــام  ــا وجــود تم ــا ب دشــوار ســاخته اســت؛ ام
ســختی و دشــواری ها مجموعــه لنــداپ 
ــی  ــای خیل ــته بازخورده ــون توانس ــا کن ت
ــد و  ــت کن ــزارز دریاف ــه رم ــی از جامع خوب
ــه  ــزارز ک ــه رم ــا وثیق ــی ب ــم وام ده امیدواری
ــم. ــن کنی ــت را تأمی ــم اس ــاز مه ــک نی  ی

یــک نکتــه مهــم دربــاره تســهیات بحــث 
ــک  ــی نزدی ــا تورم ــران م ــورم اســت، در ای ت
بــه 50 درصــد داریــم کــه نــرخ بســیار زیادی 
ــل ســود ســاالنه 24 درصــد  اســت و در مقاب
بســیار پاییــن اســت؛ بــر همیــن اســاس نیز، 
دریافــت تســهیات فرایند ســودمند و جذابی 

ــر تمــام می شــود. ــه نفــع کارب شــده کــه ب

ــهیالت ــزانتس ــیمی ــابررس ب
طــول در شــده دریافــت

گذشــته، یکســال
از کاال خریــد اعتبــار آیــا
فروشــگاههایاینترنتــیجــذاب

بــودهاســت؟!
ــرم  ــک پلتف ــوان ی ــداپ به عن ــدوی: لن ف
ــزارز  ــه رم ــت وثیق ــا دریاف ــن ب وام دهــی نوی
ــگاهی در  ــهیات فروش ــه تس ــا ارائ ــدا ب ابت
قالــب اعتبــار خریــد کاال آغــاز بــه کار کــرد؛ 
امــا اســتقبال زیــادی از ســوی کاربــران برای 
ــت اعتبار خرید  ــردن رمزارزها و دریاف وثیقه ک
ــگاه ها حتی از دیجــی کاال انجام  کاال از فروش
نشــد و بــا توجــه  بــه تقاضــای زیــاد دریافــت 
تســهیات ســاده در حســاب بانکــی، حالــت 

ســوم یعنــی پرداخــت وام بــه صــورت نقدی 
را نیــز بــه مجموعــه خدمــات خــود افزودیم. 
ــای  ــد وام ه ــتر از 90 درص ــت، بیش در حقیق
ــدی  ــورت نق ــه ص ــداپ ب ــده در لن ــه ش ارائ
اســت و ۱0 درصــد را تســهیات اعتبــار 

ــود. ــامل می ش ــد کاال ش خری
ــد کاال  ــار خری ــت اعتب ــی دریاف ــن مال تأمی
از فروشــگاه های اینترنتــی دیجــی کاال 
ــداپ  ــه لن ــوی مجموع ــه از س ــد ک و ایگری
انجــام می شــود کارمــزدی برابــر بــا کارمــزد 

دریافــت وام ریالــی دارد.
کارمــزد لنــداپ یــا همــان نــرخ ســود 
ــه تأمیــن مالی  تســهیات بســتگی زیادی ب
دارد امــا نــرخ لنــداپ نســبت بــه نــرخ  دیگــر 
لندتک هــا  ماننــد قســطا، دیجی پــی و لنــدو 
کمتــر اســت تــا بتوانیــم در ایــن فضــا رقابت 
ــا  ــم ب ــر بتوانی ــه اگ ــم ک ــد داری ــم؛ تأکی کنی
شــرایط مناســب و ارزان تــری فراینــد تأمیــن 
ــم، کارمزدهــا و شــرایط  ــی را انجــام دهی مال
ــد  ــه می توان ــده ک ــاد ش ــب تری ایج مناس
بــه افزایــش اســتقبال وثیقه گــذاران رمــزارز 
کمــک کنــد و بــه همیــن دلیــل پیگیــر ایــن 

مســئله نیــز هســتیم.

چــرابــااینکهرقــمتســهیالتاز
ــونتوماناســت ــی30میلی 1ال
مــدتبازپرداخــتآنتنهــاتــا6

مــاهاســت؟!
فــدوی: در لنــداپ می توانیــد باالتــر از 
ــز تســهیات  ــان نی ــون توم ســقف 30 میلی
دریافــت کنیــد؛ بــرای ایــن کار کافــی اســت 
ــغ   ــید و مبل ــاط باش ــتیبانی در ارتب ــا پش ــا ب ت
ــه شــما  ــا شــرایط ب وثیقــه را اعــام کنیــد ت
اعــام شــود. مــا تســهیات تــا ۱00 میلیون 
تومــان نیــز بــا شــرایط بازپرداخــت منعطــف 
ــی  ــرایط عموم ــا ش ــم ام ــت کرده ای پرداخ
ــا  ــان ب ــون توم ــی 30 میلی ــهیات ۱ ال تس

ــت. ــه اس ــی ۶ ماه ــت ۱ ال بازپرداخ

ــالچقدر ــیدیجیت ــکاندارای مال
ازدارایــیوثیقــهگذاشــتهشــده
خــودمیتواننــدتســهیالت

دریافــتمیکننــد؟
فــدوی: بــه هــر میــزان کــه نوســان 
ــرای  ــی ب ــد، آن دارای ــر باش ــی پایین ت دارای
ــتری دارد و در  ــکای بیش ــت ات ــداپ قابلی لن
ــر و  ــت تت ــوان گف ــز می ت ــتا نی ــن راس همی
پیمــان نســبت بــه بیت کویــن و اتریــوم 
از اتــکای بیشــتری برخــوردار هســتند و 
ریســک پایین تــری را بــرای مجموعــه 
ــا  ــود ت ــث می ش ــه باع ــد ک ــال دارن ــه دنب ب
ــه  ــی را ب ــه دارای درصــد بیشــتری نســبت ب
کاربــر بپردازیــم. بــرای مثــال، در مــورد تتــر 

ــذاب  ــای ج ــی از ویژگی ه یک
لنــداپ، آزادســازی وثیقــه 
بــا پرداخــت هــر قســط 
ــود  ــث می ش ــه باع ــت ک اس
صــورت  بــه  دارایــی  تــا 
ــی  ــبکه بانک ــد ش ــل مانن کام
ــن  ــود؛ ای ــد نش ــور منجم کش
موضــوع باعــث می شــود 
ــد قســط،  ــا بازپرداخــت چن ب
بتوانیــد دوبــاره تســهیالت 

دریافــت کنیــد
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80 درصــد ارزش تتــری کــه کاربر بــه عنوان 
وثیقــه قــرار می دهــد، مبلغــی خواهد بــود که 
به عنــوان تســهیات دریافــت می کنــد کــه 
ــن  ــان، توک ــن پیم ــرای توک ــد ب ــن درص ای
ــر 75 درصــد  ــغ ب ــوس، بال ــبکه ققن ــه ش پای
اســت و در بیت کویــن و اتریــوم ایــن میــزان 

ــت. ــده اس ــن ش ــد تعیی 70 درص

ــرم ــکپلتف ــوانی ــداپبهعن لن
وامدهــیچگونــهوضعیــت
ــزارز ــازاررم ــددب نوســاناتمتع
وریســکتســهیالترابررســی

میکنــد؟

علــیخدمتــی: لنــداپ از یــک الگوریتــم 
و نرم افــزار هوشــمند بــا قابلیــت رصــد 
دارایی هــای فهرســت شــده اســتفاده 
ــه  می کنــد؛ در ایــن بســتر، قیمــت دارایــی ب
صورت لحظه ای و هوشــمند بررســی شــده و 
مــا بــه ازای آن، مقــدار و اصل بدهی مقایســه 
می شــود که در نتیجــه با ریســک باالیــی در 
لنداپ مواجــه نخواهیم شــد. دارایــی کاربران 
بــه صــورت امانــی در اختیــار لنــداپ اســت و 
مــا مســئولیم تــا به عنــوان نمونــه اگــر یــک 
واحــد بیت کویــن را از شــما به عنــوان وثیقــه 
ــن  ــم، یــک واحــد بیت کوی دریافــت می کنی
بدهــی را بــه شــما برگردانیــم، تــا زمانــی که 
ــا دارایــی  ــاال باشــد، نمی توانیــم ب ریســک ب
ــا ســپرده گذاری  انجــام  ــران تجــارت  ی کارب
ــن  ــه وارد ای ــم ک ــح می دهی ــم و ترجی دهی

بخــش نشــویم.
در واقــع اگــر اکنــون تصــوری از بیت کویــن 
35 هــزاردالری داشــته باشــیم و ناگهــان بــا 
یــک ســقوط در بــازار روبــرو شــویم و قیمت 
ــا  ــد، م ــزار دالر برس ــه 30 ه ــن ب بیت کوی
ــزار  ــان 30 ه ــدازه هم ــدا به ان ــی ابت به نوع
دالر بــه فــرد وام دادیــم امــا اگــر ایــن رونــد 
ادامه پیــدا کنــد، بــه کاربر پیــام خواهیــم داد 
تا بــه پشــتوانه یــا همــان وثیقه تســهیاتی 
کــه دریافــت کــرده اضافــه کنــد تــا توســط 
پلتفــرم دارایــی اش لیکوئیــد  یــا نقــد نشــود.

 در واقــع مــا در سیســتم بــه نحوی محاســبه 
ــی  ــا درصورتی کــه قیمــت دارای ــم ت می کنی
ــری  ــان جلوگی ــم از زی ــد بتوانی ــن آم پایی
کــرده و نقدینگــی داشــته باشــیم. در واقــع، 
اگر قیمــت بــا تنــزل شــدیدی مواجه باشــد، 
ــت  ــت و دریاف ــد از بازپرداخ ــر می توان کارب
ــث  ــاق باع ــن اتف ــد و ای ــاع کن ــی امتن دارای
ــرم  ــده پلتف ــه تأمین کنن ــیدن ب ــان رس زی
می شــود، بــه همیــن دلیــل نقدکــردن 
ــر  ــد در نظ ــک فراین ــوان ی ــی را به عن دارای
ــه  ــا مــدل قســط ب ــد ب گرفتیــم کــه می توان
قســط باشــد، یعنی اگــر کاربــر در هر قســط 

نســبت بــه افزایــش وثیقــه اقــدام نکــرد، به 
ــد  ــد خواه ــی اش نق ــاط از دارای ــزان اقس می
شــد و یــا ممکــن اســت بــه  انــدازه کل مبلغ 

ــود. ــردن انجــام ش ــل نقدک وام عم
نوســانات بــازار رمزارزهــا غیــر قابــل 
پیش بینــی اســت و همیــن موضــوع باعــث 
ــای  ــا کاهش ه ــش ی ــا افزای ــا ب ــود ت می ش
ــن  ــی ممک ــیم. حت ــه باش ــددی مواج متع
اســت بــا یــک افزایــش قیمــت بــاال مواجه 
ــی را  ــت آن مابه التفاوت ــن حال ــویم، در ای ش
کــه بــر اثــر افزایــش قیمــت اضافــه دارایی 
اســت بــه کاربــر عــودت می دهیــم و 
ــزان  ــن می ــرای ای ــه ب ــم ک ــام می کنی اع
تســهیات بــه ایــن دارایــی به عنــوان 
ــد آن  ــر می توان ــم و کارب ــاز نداری ــه نی وثیق

مابه التفــاوت را منتقــل کنــد.

نظــرشــمادربــارهتوکــنپیمان
چیســتوهمــکاریققنــوس
ــانتوکــن ــهصاحب ــداپب ــالن ب
ــد؟ ــیمیکن ــهکمک ــانچ پیم

فــدوی:طــا یــک فلــز گران بهــا و 
ــه  ــورد توج ــواره م ــه هم ــت ک ــذاب اس ج
ســرمایه گذاران در بــازار ســنتی بــوده اســت؛ 
اعتقــاد دارم توکــن پیمــان و توکن هــای 
ــا  ــتوانه ط ــا پش ــوس ب ــبکه ققن ــی ش آت
یــک راهــکار جدیــد و مناســب بــرای 
ــک  ــا ریس ــا ب ــازار ط ــرمایه گذاری در ب س
ــتر  ــردش بیش ــه و گ ــت مبادل ــن و قابلی پایی
نســبت بــه طــای فیزیکــی اســت. توکــن 
ــتوانه  ــه ارزش پش ــه این ک ــان باتوجه ب پیم
ــک  ــه ارزش ی ــی ب ــا دارایی های ــر ب آن براب
ــد  ــت، می توان ــار اس ــای 24 عی ــوت ط س
ــد  ــد دارن ــه قص ــرمایه گذارانی ک ــرای س ب
در بــازار طــا وارد شــده و به نوعــی از 
ظرفیــت بــازار طــا اســتفاده کننــد، جذابیت 
ــتا و  ــن راس ــد؛ در همی ــته باش ــی داش باالی
ــه امــکان دریافــت نقدینگــی  به منظــور ارائ
ــی  ــه به نوع ــان ک ــن پیم ــتوانه توک ــا پش ب
طــا محســوب می شــود، توکــن پیمــان به 
ــذاری  ــل وثیقه گ ــای قاب ــه توکن ه مجموع
لنــداپ اضافــه شــده و صاحبــان ایــن توکن 
ــدون ضامــن و چــک  ــداپ ب ــد از لن می توانن
و در فراینــدی بســیار ســاده تســهیات 
ریالــی یــا اعتبــار خریــد کاال دریافــت 
کننــد. ایــن شــکل از وام دقیقــاً مشــابه 
دریافــت وام از وثیقــه طــا درگذشــته اســت 
ــا چنــد ســال گذشــته توســط برخــی  کــه ت
بانک هــای کشــور انجــام می شــد و اکنــون 
در فراینــدی نویــن، آنایــن، غیــر حضــوری 
و بــا بوروکراســی کمتــر ایــن فراینــد انجــام 
ــری  ــت بســیار باالت ــاً جذابی می شــود و طبع

ــنتی دارد.  ــکل س ــه ش ــبت ب نس

 طــال یــک فلــز گران بهــا و 
ــواره  ــه هم ــت ک ــذاب اس ج
ــرمایه گذاران  ــه س ــورد توج م
ــت؛  ــوده اس ــنتی ب ــازار س در ب
اعتقــاد دارم توکــن پیمــان 
و توکن هــای آتــی شــبکه 
ــال  ــتوانه ط ــا پش ــوس ب ققن
یــک راهــکار جدید و مناســب 
ــازار  ــرمایه گذاری در ب ــرای س ب
طــال بــا ریســک پاییــن و 
قابلیــت مبادلــه و گــردش 
بیشــتر نســبت بــه طــالی 

ــت ــی اس فیزیک
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دربــارهشــرکتآتروپــارسوفعالیــتایــنشــرکتبرای
ــحدهید؟ ــاتوضی م

ــه  ــه در زمین ــت ک ــرکت  هایی اس ــن ش ــی از برتری ــارس یک ــرکت آتروپ  ش
پاالیــش طــا فعالیــت دارد و قریــب بــه ۱0 ســال اســت کــه در ایــن زمینــه 
مشــغول بــه فعالیــت اســت و یکــی از بزرگتریــن کارخانه هــای پاالیش طا 
ــرده و آن را  ــه ک ــادن تهی را دارد کــه طــا را به صــورت تکه هــای طــا از مع

ــانند.  ــروش می رس ــه ف ــازار ب ــد و در ب به صــورت شــمش تولی

الت و مصنوعات طال  خرید زیورآ
 باتوکن آترولگد

ظرفیــت پاالیشــگاه شــرکت آتروپــارس در حــدود ۱2تــن در ســال اســت و 
ــوص  ــا خل ــار ب ــن شــرکت به صــورت اســتاندارد 24 عی ــدی ای شــمش تولی
995گــرم در هــر کیلوگــرم اســت وپاالیــش طــا  بــا یــک فّنــاوری منحصر 

ــن شــرکت انجــام می شــود. ــرد در ای ــه ف ب

ــش ــالپاالی ــیازط ــهناخالصیهای ــالچ ــشط درپاالی
میشــود؟

کاوهمشتاق
کارشناس توسعه کسب وکار

ــوژی بالک چیــن و گســترش آن در تمامــی ســاحات از یکســو و دشــواری  ــا ظهــور تکنول ب
حمــل و نگهــداری طــال بــه صــورت فیزیکــی شــرکت آتروپــارس بــا ســابقه ای قریــب بــه 
10 ســال در زمینــه پاالیــش و تولیــد شــمش طــال اقــدام بــه توکنایــز کــردن شــمش طــال 
و انتشــار توکــن آتروگلــد کــرده اســت کــه ایــن توکــن در آینــده در کیــف توکــن ققنــوس 
ــرای  ــای آن ب ــد و مزای ــن آتروگل ــف توک ــم و کی ــی از ک ــرای آکاه ــت. ب ــد گرف ــرار خواه ق
ــرمایه گذاری  ــی و س ــاور مال ــش مش ــان نوربخ ــید ایم ــر س ــا دکت ــی ب ــران گفت وگوی کارب
ــا  ــای آن ب ــد و مزای ــن آتروگل ــت توک ــا از وضعی ــم ت ــب داده ای ــارس ترتی ــرکت آتروپ ش
ــرکت  ــی ش ــای آت ــا از برنامه ه ــرای م ــو ب ــن گفت وگ ــش در ای ــر نوربخ ــویم. دکت ــر ش خب
آتروپــارس خبردادنــد و نیــز گفتنــد کــه برنامــه ای در راســتای اســتفاده از تخفیــف ویــژه 
بــرای دارنــدگان توکــن آتروگلــد هنــگام خریــد مصنوعات طــال در نظــر دارنــد. آنچــه در پی 

ــت: ــو اس ــن گفت وگ ــروح ای ــد مش می آی
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ســنگی کــه از معــدن تهیــه می شــود قطعاتــی اســت کــه طــا و 
ــا  ــمش ط ــه ش ــنگ ب ــل س ــرای تبدی ــود دارد. ب ــای در آن وج ناخالصی ه
ــا  ــر ناخالصی ه ــس و دیگ ــره، م ــه طــا را از نق ــدی اســت ک ــه فراین ــاز ب نی
ــزان خلــوص آن دقیــق  ــد می جــدا کننــد و طایــی کــه تولیــد می شــود بای
ــا مقــدار  ــه لحــاظ وزن و حجــم همگــن باشــد و هــر مقــدار از آن ب ــوده و ب ب
دیگر خلــوص یکســانی داشــته باشــد. ایــن فراینــد همگن ســازی طــا را در 
عملیــات پاالیــش انجــام می دهنــد، پــس طــای تولیــد شــده بایــد همگن 
ــر نباشــد.  ــف شــده کمت ــه اســتاندارد تعری ــز از کمین ــوص آن نی ــوده و خل ب

مــابــاعیارهــایمتفاوتــیبــاطــالمواجههســتیم،کــه24
ــدکهدرجــهخلوص ــنآنهســتند،فرمودی و18معمولتری
ــرای18 ــار995گرمدر1000گرماســتاســت،ب 24عی

عیــاربــهچهصــورتاســت؟
بایــد توجه داشــته باشــید کــه عیــار بــا درجــه خلــوص متفــاوت اســت یعنی 
از یــک درجــه خلوصــی باالتــر 24 عیــار می شــود، از یــک درجــه خلوصــی 
پایین تــر می شــود 2۱ عیــار و بــاز از یــک درجــه خلوصــی پایین  تــر ۱8 عیــار 
ــرم  ــرم در ۱000گ ــار 705 گ ــای ۱8 عی ــوص ط ــه خل ــه درج ــود ک می ش

ــت.  اس

برایمــانبفرماییــدکــهچــرابــهفکــرتوکنســازیطــال
ــد؟ افتادی

باتوجه بــه تغییــر و تحوالتی کــه در دنیــای فّنــاوری رخ داده اســت و بــه ویژه 
بــا ظهــور فّنــاوری باک چیــن و کاربردهایی کــه ایــن فّنــاوری در حوزه های 
ــی دارد و  ــت مال ــک و مدیری ــه فین ت ــوط ب ــژه حوزه هــای مرب گســترده به وی
ــد شــده اند،  ــن تولی ــر بســتر باک چی ــی کــه ب ــن ظهــور رمزارزهای همچنی
ماننــد بیت کویــن و مشــابه آن و بــا توجــه بــه اینکــه در بــازار طــا کســانی 
کــه دســت اندرکار این بــازار هســتند عمدتــاً در معاماتشــان به جــای معامله 
ریالی بــر اســاس طــا معاملــه می کننــد، -یعنــی در بــازار ســنتی طــا افراد 
ــا  ــا طــا خریــداری کــرده ی ــا یکدیگــر معاملــه می کننــد طــا را ب وقتــی ب
می فروشــند، یعنــی یــک معاملــه پایاپــای با طــا انجــام می دهنــد-. مــا نیز 
بــه ایــن فکــر افتادیــم کــه از فّنــاوری باک چیــن اســتفاده کنیــم تــا افــراد 
بتواننــد ایــن معامــات را ســریع تر و مطمئن تــر انجــام دهنــد به دلیــل اینکه 
اگــر قــرار باشــد در معامــات طــا ، ایــن طــا به صــورت فیزیکــی جابه جــا 
ــا مســائل و مشــکاتی از نظــر امنیــت، اعتمــاد و اطمینــان و خیلــی  شــود ب
اشــکاالت و مخاطــرات دیگــر مواجــه خواهد بــود. همچنیــن به دنبــال روش 
و ابــزاری بودیــم بــرای اینکــه افــراد عــادی نیــز کــه می خواهنــد روی طــا 
ســرمایه گذاری کننــد و بتواننــد بخشــی از ســرمایه خــود را به صــورت طــا 
نگهــداری کننــد؛ بنابرایــن بــه ایــن فکــر افتادیــم کــه از بســتر باک چیــن 
اســتفاده کنیــم تــا چــه افــرادی کــه در بــازار طــا هســتند و چــه اشــخاص 
عــادی کــه می خواهنــد روی طــا ســرمایه گذاری کننــد بتواننــد یک بســتر 
مــورد اطمینــان و اعتمــادی را بــرای ســرمایه گذاری داشــته باشــند و مطمئن 

باشــند که سرمایه شــان کامــًا ایمــن اســت و خطــری آن را تهدیــد نمی کند 
ــوده و  ــورد اعتمــاد ب و بســتری کــه در آن ســرمایه گذاری انجــام می شــود م
ــام  ــود را انج ــای خ ــتر خریدوفروش ه ــد در آن بس ــز می توانن ــی نی به راحت

ــد. دهن
 بــه همیــن روی بــه فکــر انتشــار توکــن آتروگلــد کــه مبتنی بــر طا  اســت 
افتاده ایــم و بــا توجــه بــه اینکــه شــبکه و بنیــاد ققنــوس، هــم پیشــتر در این 
زمینــه ســابقه  داشــته اند و هــم مجموعــه ای از بانک ها پشــتیبان و ســهام دار 
ــه ایــن نتیجــه  ــوده و در ایــن شــبکه فعالیــت می کننــد ب شــبکه ققنــوس ب
رســیدیم که بهتریــن بســتری کــه در آن می تــوان توکن طــا را منتشــر کرد 
و مــردم عــادی بــه آن اطمینــان کــرده و از آن اســتفاده خواهنــد کــرد، همین 
ــران ققنــوس  ــا مدی ــده ب ــن ای ــه همیــن دلیــل ای ــوده و ب شــبکه ققنــوس ب
مطــرح شــد، کــه مــورد اســتقبال ایشــان قــرار گرفــت و در نهایــت تصمیــم 

گرفتیــم بحــث انتشــار توکــن را بــا مجموعــه ققنــوس بــه پیــش ببریم. 

بــرایتوکنســازیطــالچــهمجوزهایــیرااخــذ
ــا ــتوانهتوکنه ــالیپش ــداریط ــلنگه ــدومح کردهای

ــت؟ کجاس
ــار  ــًا فیزیکــی در اختی ــی کــه پشــتوانه توکن هاســت به صــورت کام طای
بانک هایــی کــه طــرف قــرارداد شــرکت مــا هســتند قــرار می گیرنــد، ایــن 
طا نــزد بانــک مورِدنظــر، بــه رســم امانــت  ســپرده شــده و بانــک به صورت 
رســمی تأیید می کند کــه ایــن میــزان طــا را تحویل  گرفته اســت، شــرکت 
ققنوس نیــز به عنــوان میزبــان و کارشــناس رســمی دادگســتری نیــز حضور 
ــروش  ــث ف ــا در بح ــه م ــد. در نتیج ــد می کنن ــک تأیی ــه بان ــا را در خزان ط
توکــن، توکــن بــدون پشــتوانه یــا اصطاحــاً خالی فروشــی بــه هیــچ وجــه 
انجــام نمی دهیــم و طــای پشــتوانه تمــام توکن هایــی که منتشــر می شــود 
به صــورت فیزیکــی در بانــک موجــود بــوده و در اختیــار خزانه بانک هســتند، 
همچنین بــه هیــچ وجــه فعالیــت دیگــری بــا اســتفاده از آن طا چه توســط 
ــرد. در  ــچ جــای دیگــری انجــام نمی گی ــک و هی شــرکت و چــه توســط بان
مــورد مجوزهایــی کــه اخــذ شــده اســت بایــد گفــت کــه بــا توجــه بــه اینکه 
ــه  ــد، خــود کارخان ــت می کن ــا سال هاســت در حــوزه طــا فعالی ــه م کارخان
ــت،  ــا اس ــمش ط ــد ش ــرای تولی ــت ب ــمی از وزارت صم ــه رس دارای پروان
همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه مــا قصــد فــروش ایــن توکن هــا بــه مــردم 
را داریــم، از اتحادیــه طــا و جواهرفروشــان کشــور بــرای فــروش در تهــران 
و شهرســتان ها جــواز کســب اخــذ کرده ایــم و درحــال حاضــر نیــز در حــال 
اخــذ مجــوز کســب وکارهای آنایــن از وزارت صمــت هســتیم و بــر اســاس 
ــر بســتر شــبکه  ــا ب ــن توکن ه ــی ای ــًا قانون ــا به صــورت کام ــن مجوزه ای
ــه توکــن را  ــری ک ــر کارب ــردم عرضــه می شــوند. اگ ــه عمــوم م ــوس ب ققن
خریــده اســت نیــز بخواهد طــا را بــه صــورت فیزیکــی تحویــل بگیــرد هر 
زمانــی کــه بخواهــد پــس از 48 ســاعت از تقاضــای تحویــل طــا، می تواند 

شــمش طــا را بــه صــورت فیزیکــی تحویــل بگیــرد.

بــاتوجــهبــهاینکــهشــماقــراراســتطــالرابهصــورت
توکنایــزشــدهوآنالیــنمقرراســتبهفــروشبرســانید
ازدســتورالعملخاصــیدرایــنخصــوصپیــروی

میکنیــد؟
بلــه، بــرای فــروش آنایــن طــا وزارت صمــت یــک آیین نامــه ای دارد کــه 
ایــن آیین نامــه را بــا مشــورت و حمایــت اتحادیه فروشــندگان طای کشــور 
صادر کــرده اســت و مــا نیــز دقیقــاً مطابــق بــا ایــن آیین نامــه و مقرراتــی که 

در آن ذکــر شــده اســت،  عمــل خواهیــم کرد. 

دربــارهنحــوهبــازخریــدتوکــنتوضیــحدهیــدواینکــه
ــوددارد؟ ــاوج ــدتوکنه ــیدربازخری ــهتضمین چ

همانطــور کــه گفتــه شــد ایــن طاهــا بــه صــورت فیزیکــی نــزد بانک هــا 

بایــد توجــه داشــته باشــید کــه عیــار بــا درجــه خلــوص 
ــر  ــی باالت ــه خلوص ــک درج ــی از ی ــت یعن ــاوت اس متف
24 عیــار می شــود، از یــک درجــه خلوصــی پایین تــر 
می شــود 21 عیــار و بــاز از یــک درجــه خلوصــی پایین  تــر 
18 عیــار می شــود که درجــه خلــوص طــالی 18 عیــار 705 

گــرم در 1000گــرم اســت
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نگهــداری می شــوند و بانک هــا بــا دریافــت ایــن طاهــا متعهــد می شــوند 
کــه هــر کاربــری کــه متقاضــی تحویــل طــا بــود بــه او طــای پشــتوانه را 
تحویــل دهنــد. بــرای تحویل طــا نیــز یکســری مکان هایــی در ســپیدنامه 
تعییــن شــده و در ســایت ققنــوس نیــز قــرار می گیــرد و افــراد می تواننــد پس 
از ثبــت درخواســت دریافــت طــای پشــتوانه بــا پرداخــت میــزان کارمــزد، 
پــس از 48 ســاعت از اعــام تحویــل به محل مشــخص شــده مراجعــه کرده 

و طــای خــود را تحویــل بگیرنــد.

آشــناییشــمابــاشــرکتققنــوسازچــهزمانیاســتو
ــاشــرکت ــیب ــایآت ــرایهمکاریه ــیب چــهبرنامههای

ققنــوسدرنظــرداریــد؟
ــته ام  ــت داش ــی فعالی ــتم بانک ــال ها در سیس ــده س ــود بن ــه خ ــی ک از آنجای
ــه  ــرادی ک ــا اف ــرد ب ــت ک ــه فعالی ــاز ب ــن آغ ــه توس ــه مجموع ــی ک از زمان
بنیان گــذار مجموعــه بودنــد ارتبــاط داشــتم و پــس از اینکه مجموعه توســن 
شــبکه ققنــوس را راه انــدازی کردنــد از طریــق همــکاران بانکــی بــا مدیران 
و اعضــای هیــأت مدیــره ققنــوس آشــنایی پیــدا کــرده و ارتبــاط گرفتیــم و 
باتوجــه بــه ســابقه ای کــه مجموعــه در بحــث بانکــداری و بحــث خدمــات 
بانکــداری الکترونیکــی دارد بــه همیــن جهــت بــرای مــا انگیــزه ای ایجــاد 
کــرد تــا بتوانیم ایــده خــود را بــا ایــن مجموعــه عملیاتــی کنیــم. در خصوص 
برنامه هــای آتــی نیــز عــاوه بــر توکــن طــا برنامــه ای بــرای توکن ســازی 
نقــره نیــز در نظــر داریــم و پــس از توکــن طــا توکــن نقــره را نیــز عملیاتــی 
ــرمایه گذاری  ــز س ــره نی ــای نق ــد در توکن ه ــراد می توانن ــرد و اف ــم ک خواهی
کنند زیــر بــه لحــاظ جهانــی پتانســیل رشــد قیمــت نقــره از طا هم بیشــتر 
اســت و ســرمایه گذاری در نقــره می توانــد نســبت بــه ســرمایه گذاری در طا 
ــه در شــبکه  ــا در حوزه هــای دیگــری ک ــن م ــر هــم باشــد. همچنی جذاب ت
ققنوس مطــرح اســت همکاری هایــی داریــم از جملــه در توکــن گنجمان که 
مربــوط به نگهــداری آثــار ملی اســت بــا مشــارکت کتابخانه ملــی، همچنین 
ــد  ــوس قص ــبکه ققن ــه ش ــه اینک ــه ب ــا توج ــم ب ــری ه ــار هن ــث آث در بح
راه انــدازی توکن هــای بی تــا )NFT( را دارد، قصــد داریــم در ایــن زمینــه نیــز 
وارد شــویم زیــرا ســهامداران شــرکت در حوزه هنــر و آثــار هنری نیــز فعالیت 
دارنــد. برنامــه دیگــری کــه بــه دنبــال آن هســتیم بحــث مصنوعــات طــا 
اســت کــه بتوانیم مصنوعــات طــا را هــم بــا اســتفاده از توکن عرضــه کنیم. 
یعنــی زیــورآالت ســاخته شــده از طــا را توکنایــز کنیــم تا افــرادی کــه برای 
مثــال می خواهنــد زیــورآالت تهیــه کننــد بتواننــد در فروشــگاه هایی کــه بــا 
مــا همــکاری خواهنــد کــرد به جــای ریــال از توکــن طــا اســتفاده کننــد. 

پرسشــیکــهدراینجــامطــرحمیشــودبــههمیــننکته
ــژهای ــتوی ــدمزی ــنآتروگل ــاتوک ــهآی ــردازدک میپ
بــرایکاربــراننســبتبــهخریــدطــالیفیزیکــیایجاد
ــف ــرایتخفی ــهاســتفادهازتوکــنب ــراینمون ــدب میکن
ــژه ــهوی ــفوب ــیهایمختل ــرفروش ــدازجواه ــاخری ی
ــرخاجــرتو ــدکســرشــدنن ــیمانن اســتفادهازمزایای

ــم؟ امثاله
بلــه قطعــاً، بایــد در ابتــدا عــرض کنــم کــه مزیــت توکــن نســبت بــه ســایر 
ــن اســت  ــی ای ــرمایه گذاری در طــا اســت، یک ــرای س ــه ب ــی ک گزینه های
کــه در این حالــت دیگــر نیــازی نیســت افــراد بر خــاف ســکه و امثالهــم به 
صــورت فیزیکــی بــرای خرید طــا مراجعــه کننــد. دوم اینکــه ایــن توکن ها 
را در هــر زمانــی می تواننــد بــه ســرعت نقــد کننــد و حتــی ایــن توکن هــا را 
جابه جــا کننــد و بتواننــد بــه حســاب کــس دیگــری منتقــل کننــد و مزیــت 
دیگــری کــه توکــن  نســبت بــه طــای فیزیکــی دارد بــا توجــه بــه اینکــه 
ــودی و  ــکان مفق ــت و ام ــت اس ــث امنی ــت بح ــن اس ــتر باک چی روی بس
ســرقت آن تقریبــاً صفــر اســت، همچنیــن نقل وانتقــال آن بســیار ســریع تر 
ــا  ــه ب ــا یکســری از فروشــگاه هایی ک ــن ب از طــا فیزیکــی اســت. همچنی

کارخانــه مــا همــکاری می کننــد در حــال مذاکره هســتیم تــا مشــتریانی که 
توکن آتروگلــد را در اختیــار دارنــد بتوانند بــرای خریــد مصنوعات طــا از این 
ــا شــرایط  ــد ب ــژه ای برخــوردار شــده و بتوانن فروشــگاه ها از تخفیف هــای وی
بهتری طای مــورد نظر خــود را خریــداری کننــد، ایــن برنامــه از اصلی ترین 
برنامه هــای مــا اســت کــه ایــن توکن هــا را بتوانیــم در بــازار طــا راه انــدازی 

ــم.  کنی

محــلدرآمــدناشــرازکجاســتوتوکنســازیطــالچــه
انتفاعــیبــرایناشــردارد؟

ــوند در  ــداری می ش ــی نگه ــورت فیزیک ــه ص ــه ب ــی ک ــمش های طای ش
ــد ایــن  ــرای تولی ــا ۱ کیلوگــرم هســتند و ب وزن هــای مختلــف از ۱0 گــرم ت
شــمش های طــا یــک هزینــه ای صــرف می شــود، آن هزینــه بــه عــاوه 
ــرد،  ــم ب ــروش توکــن خواهی ــا از ف درصــدی از ســود انتفاعــی اســت کــه م
یعنــی اصــل پــول طــا بایــد پرداخــت شــود زیــر مــا هــم وقتــی طــا را از 
معــدن خریــداری می کنیــم اصــل پــول را پرداخــت می کنیــم. کارمــزدی که 
مــا بــرای تولیــد و نگهــداری شــمش دریافــت می کنیــم، مبلغــی اســت کــه 
بخشــی از آن صــرف هزینه هــای تولیــد می شــود و مابقــی آن هــم انتفاعــی 

ــم.  ــروش توکــن می بری ــا از ف اســت کــه م

درحــالحاضــروضعیــتتوکــندرچــهمرحلــهایاســت
ــی ــهزمان ــرایچ ــنب ــنتوک ــدای ــیمیکنی وپیشبین

منتشــرشــود؟
ــه مجوزهــا و مســائل فنــی  ــوط ب ــی، مســائل مرب ــه لحــاظ مباحــث قانون ب
تمــام کارهایــی کــه بایــد انجــام شــود، انجــام شــده اســت و تنها یــک مجوز 
ــم  ــوز ه ــذ آن مج ــال اخ ــه در ح ــت ک ــاز اس ــن نی ــب وکارهای آنای از کس
ــت  ــا دریاف ــا داده شــده اســت. ب ــه م هســتیم و موافقــت شــفاهی آن هــم ب
ــم،  ــه کنی ــوس عرض ــن ققن ــف توک ــن را در کی ــم توک ــا می توانی ــوز م مج
کارهــای فنــی کامــًا انجــام شــده اســت، قراردادهــا بــا بانک ها بســته شــده 
اســت. به احتمال زیــاد ما در یــک مرحلــه عملیات آزمایشــی خواهیم داشــت 
کــه در حــدود دو هفتــه تعــداد محــدودی از توکن هــا را منتشــر خواهیــم کرد 
ــاده عرضــه  ــا آم ــن توکن ه ــس از آن ای ــم و پ ــا را بیازمایی ــام جنبه ه ــه تم ک
بــه عمــوم خواهنــد بــود و عمــوم کاربــران شــبکه ققنــوس می تواننــد ایــن 
توکن هــا را خریــداری کننــد. ســپیدنامه نهایــی کامــل نوشــته شــده اســت، 
قــرارداد نهایــی مــا بــا شــرکت یکتاققنوس پــارس بــه عنــوان میزبــان کامًا 
منعقــد و مهــر امضــا شــده حتــی ایــن قــرارداد محضــری نیز شــده اســت. با 
توجه بــه انجــام بخش مهمــی از کار بــه زودی شــاهد عرضــه توکــن آتروگلد 

در کیــف توکــن ققنــوس خواهیــم بــود. 

همچنیــن بــا یکســری از فروشــگاه هایی کــه بــا کارخانــه 
ــا  ــتیم ت ــره هس ــال مذاک ــد در ح ــکاری می کنن ــا هم م
مشــتریانی کــه توکــن آتروگلــد را در اختیــار دارنــد بتوانند 
بــرای خریــد مصنوعــات طــال از ایــن فروشــگاه ها از 
تخفیف هــای ویــژه ای برخــوردار شــده و بتوانند با شــرایط 
ــد، ایــن  ــداری کنن بهتــری طــالی مــورد نظــر خــود را خری
ــن  ــه ای ــت ک ــا اس ــای م ــن برنامه ه ــه از اصلی تری برنام

ــم ــدازی کنی ــال راه ان ــازار ط ــم در ب ــا را بتوانی توکن ه



شماره   هشتم 62

سپیدنامه 
سند شفافیت 
کسب واکرهای 

بالک چیین
ــای  ــازی دارایی ه ــن س ــات توک ــه الزام ــی ب ــی اجمال ــا نگاه ب
ــای  ــن مزای ــی از مهم تری ــه یک ــم ک ــی، در می یابی ــای واقع دنی
ایــن فّنــاوری نوظهــور، شــفافیت در ســازوکار و عملکــرد 
آن اســت. عوامــل متعــددی بــرای اثبــات شــفافیت در 
زمینــه توکــن ســازی وجــود دارد کــه از مهم تریــن آن هــا 
ــدم  ــطه، ع ــال  بی واس ــز، انتق ــاختار غیرمتمرک ــه س ــوان ب می ت
ــرد.  ــاره ک ــاوری اش ــن فّن ــری ای ــکار ناپذی ــت پذیری و ان بازگش
ــه  ــازی تهی ــد توکن س ــات فراین ــی ترین ملزوم ــی از اساس یک
ــت  ــت، مزی ــه ماهی ــت ک ــردی اس ــع و راهب ــه جام ــک برنام ی
ــاوری  ــر فّن ــی ب ــب وکاری مبتن ــرح کس ــک ط ــم انداز ی و چش
ــد. ایــن ســند مکتــوب در دنیــای  بالک چیــن را تشــریح می کن
فّنــاوری بالک چیــن بــه Whitepaper یــا ســپیدنامه شــهرت 
دارد. شــبکه ققنــوس، ماننــد دیگر فعــاالن این عرصــه، برای 
هــر یــک از توکن هــای شــبکه خــود ســپیدنامه ای مجــزا 
نوشــته و بــا پایبندی بــه این فراینــد و ســپیدنامه های 
ــوس و   ــبکه ققن ــپیدنامه ش ــه: س ــددی از جمل متع
توکــن پیمــان، گنجمــان، دایادایمونــد، آتروگلــد 

ــت. ــرده اس ــر ک و ... را منتش
ــی  ــرای مهندس ــی، دکت ــد طهران ــر محم دکت
ــد  ــر واح ــزار، مدی ــش نرم اف ــر گرای کامپیوت
مدیــر  و  ققنــوس  کســب وکار  توســعه 
ــم، یکی  ــگاه خات ــگاه بالک چین دانش آزمایش
ــون  ــوس پیرام ــه ققن ــدی مجموع ــر کلی از عناص
ــوس  ــبکه ققن ــپیدنامه های ش ــازی س ــه و مکتوب س تهی
ــان را در  ــرات ایش ــه نظ ــش  رو نقط ــه پی ــه در مصاحب ــت ک اس
خصــوص برخــی از مســائل و پرســش های مرتبــط بــا نــگارش 

ســپیدنامه جویــا شــده ایم.
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ماهیــتکلــیســپیدنامهچیســت
وچــهتفاوتهایــیبــااساســنامه
وامیدنامــهداردولــزوموجــود
کســبوکارهای در ســپیدنامه
ــربالکچیــنراتشــریح مبتنــیب

ــد؟ کنی
ــاس کار  ــی اس ــب وکار باک چین ــر کس در ه
ــه  ــح ب ــانی صحی ــاع رس ــفافیت و اط ــر ش ب
ــروز  ــا ام ــه ت ــی ک ــران اســت و توکن های کارب
ــت  ــده اس ــر ش ــن منتش ــتر باک چی ــر بس ب
ــه  ــپیدنامه کلی ــام س ــه ن ــه در مســتندی ب هم
الزامــات فنــی، حقوقــی و کســب وکاری خــود 

را شــفاف کرده انــد.
تمــام حقایــق در قالــب ســپیدنامه بــا کاربــران 
ــت،  ــده اس ــته ش ــان گذاش ــان در می و ذی نفع
تــا هــر کــدام از ذی نفعــان مزایــای ورود خــود 
بــه بــازار آن توکــن را بداننــد و آگاه باشــند چــه 
ــان  ــب وکار عایدش ــن کس ــتانده هایی از ای س
می شــود. یــک ســپیدنامه بیــش از هــر 
ــبیه اســت و مســائل  ــه ش ــه امیدنام ــزی ب چی
کســب وکاری و حقوقــی در آن بیــان می شــود. 
ــا ایــن حــال در امیدنامه مســائل فنــی مطرح  ب
نمی شــود زیــرا تمامــی آن هــا بــر بســتر بــازار 
ــا  ــد ام ــد می کنن ــده و رش ــاد ش ــرمایه ایج س
ــک  ــر ی ــا ممکــن اســت ب ــپیدنامه توکن ه س
بســتر و ســاختار فنــی جدیــد تشــکیل شــوند. 
بــه همیــن دلیــل در ســپیدنامه برخی مســائل 
ــر  ــپیدنامه ه ــود. در س ــر می ش ــز ذک ــی نی فن
کســب وکار ابتــدا ضــرورت و اهمیــت آن 
کســب وکار را بیــان کرده و بایســتی بیــان کنند 
ــن توکــن  ــق ای ــال خل ــه دنب ــد ب ــه چــرا بای ک
برونــد و بــا تشــریح ضــرورت و اهمیــت توکن 
بیــان کننــد کــه ایــن توکــن چــه مشــکلی را 
از جامعــه حــل می کنــد، در گام دوم الزم 
اســت فضــای کســب وکاری پیرامــون توکــن 
ــا و  ــان ظرفیت ه ــران در جری ــده و کارب بیان ش
فرصت هــای دیــده نشــده در ایــن فضــا قــرار 

ــد. گیرن
ســپس در ســپیدنامه نگارنده مدل پیشــنهادی 
ــا  ــکات و راه حل ه ــرده، مش ــان ک ــود را بی خ
را متذکرشــده و مزایــای پیشــنهادی اش را 
ــا  ــد. ب ــان می کن ــکل بی ــل آن مش ــرای ح ب
ــر بســتر  ــاً ب ــه اینکــه توکن هــا عموم توجــه ب
یــک ســاختار غیرمتمرکــز شــکل می گیرنــد، 
ــد  ــاً ســرمایه گذاران اولیــه ای وجــود دارن عمدت
ــا در  کــه روی ایــن توکن هــا ســرمایه گذاری ی
بخشــی از توســعه ایــن کســب وکار مشــارکت 
ــر  ــاوه ب ــه ع ــت ک ــس الزم اس ــد؛ پ می کنن
کاربــران نهایــی منافــع تمامــی ذی نفعــان نیز 
ــان  ــه بی ــده شــده و منافــع هرکــدام جداگان دی
شــود. بــه طــور خاصه بــه واســطه شــفافیت 
ــت  ــی، الزم اس ــب وکارهای باک چین در کس
کــه مســتندی تحــت عنــوان ســپیدنامه ارائــه 

شــود تا تضمیــن کننــده شــفافیت بــوده و همه 
الزاماتــی کــه بایــد رعایــت شــوند را بیــان کند.

ــوان ــدبهعن ــیبای ــهمعیارهای چ
مأموریــتوچشــماندازرصــد
ــاســپیدنامهواقعبینانهای شــودت

ــهرشــتهتحریــردرآیــد؟ ب
بــرای اینکــه مــا یــک کســب وکار را بــا اصولی 
واقع بینانــه بنــا کنیــم ابتــدا بایــد فضــای آن را 
به خوبــی رصــد کــرده باشــیم و از آخریــن اخبار 
و اطاعــات آن بــا خبــر باشــیم. قاعدتــاً در یک 
ســپیدنامه اعــداد و ارقــام بــه اطــاع کاربــران 
ــه اشــتراک  ــران ب ــا کارب ــات ب رســیده و فرضی
گذاشــته می شــود. از طــرف دیگــر الزم 
اســت کــه اطاعــات موجــود در ســپیدنامه بــا 
ــی در  ــل راســتی آزمای ــات درســت و قاب ارجاع
ــه  ــا به هیچ وج ــرد ت ــرار گی ــران ق ــار کارب اختی
ــام آن نباشــد. ــار و ارق امــکان تشــکیک در آم

ــرمایه گذاری  ــای س ــه وارد فض ــردی ک ــر ف ه
ــود، الزم  ــاوری می ش ــد در فّن ــوزه ای جدی و ح
ــود  ــک های موج ــان ریس ــه در جری ــت ک اس
ــن ریســک ها  ــازی ای ــه و شفاف س ــرار گرفت ق
بخشــی از واقع بینانــه نگری ســپیدنامه اســت. 
همچنیــن الزم اســت کــه ایــن ریســک ها در 
ــه وضــوح  ــی و کســب وکاری ب حوزه هــای فن
ــا آن  ــه ب در ســپیدنامه بیان شــده و نحــوه مقابل
نیز ذکــر شــود؛ تــا کاربــران از پوشــش یــا عدم 

ــوند. ــع ش پوشــش ریســک ها مطل

ســپیدنامهتــاچــهانــدازهقابلیــت
ــیدارد ــعحقوق ــتناددرمجام اس
ونقــشمراجــعذیصــالح،
تنظیمگــروناظــردراتخــاذ
ــگارش ــراین شــرایطمربوطــهب

ســپیدنامهچیســت؟
هــر ســپیدنامه ای کــه منتشــر می شــود 
ضرورتــاً بایــد بــه امضــای ناشــران و متعهدان 
ــر  ــر ه ــه اول ناش ــد در وهل ــد و بای ــود برس خ
توکــن ضامــن ادهاعــای مطــرح شــده در 
ســپیدنامه بــوده و در مقابــل کاربران پاســخگو 
باشــد. برای نمونــه، دربــاره ســپیدنامه ققنوس 
اینگونــه اســت کــه وقتــی ایــن ســپیدنامه بــه 
ــان  ــید، میزبان ــان رس ــی میزبان ــای تمام امض
وظیفــه نظــارت کافــی روی ناشــران در قبــال 
انجــام تعهــدات ناشــران نســبت بــه کاربــران 
را دارنــد. ســپس میزبانــان نیــز متعهــد بعــدی 
در قبــال تعهــدات داده شــده بــه کاربــران 
هســتند. در نتیجــه ســپیدنامه شــامل دو الیــه 
تعهــدی به عنــوان ناشــر و میزبــان اســت. هــر 
ــوس از ناشــران  ــان شــبکه ققن کــدام از میزبان
تضمین هــای کافــی را اخــذ کــرده و در صورت 
ــا  ــن توکن ه ــی، ای ــای فیزیک ــود توکن ه وج
ــه  ــان مربوط ــارت میزب ــرل و نظ ــت کنت تح

تمــام حقایــق در قالــب ســپیدنامه 
ــان  ــان در می ــران و ذی نفع ــا کارب ب
گذاشــته شــده اســت، تــا هــر کدام 
ــای ورود خــود به  از ذی نفعــان مزای
بــازار آن توکــن را بداننــد و آگاه 
ــن  ــتانده هایی از ای ــه س ــند چ باش
ــود.  ــان می ش ــب وکار عایدش کس
یــک ســپیدنامه بیــش از هــر 
چیــزی بــه امیدنامــه شــبیه اســت 
و مســائل کســب وکاری و حقوقــی 
در آن بیــان می شــود. بــا ایــن حال 
در امیدنامــه مســائل فنــی مطــرح 
ــر  ــا ب ــی آن ه ــرا تمام ــود زی نمی ش
ــازار ســرمایه ایجــاد شــده  بســتر ب
ــپیدنامه  ــا س ــد ام ــد می کنن و رش
ــک  ــر ی ــت ب ــن اس ــا ممک توکن ه
بســتر و ســاختار فنــی جدیــد 

ــوند ــکیل ش تش
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اســت تــا اصالــت و موجودیــت توکــن را 
تضمیــن کنــد. بنابرایــن در ایــن مورد ریســک 
خاصــی متوجــه کاربــران نبــوده، بلکه ناشــران 

ــتند. ــخگو هس ــان پاس و میزبان
همچنیــن در مــورد هر توکــن الزم اســت یک 
ــخص  ــود و مش ــن ش ــی تعیی ــوب قانون چارچ
شــود ایــن توکــن در حــوزه رگوالتــوری 
ــه  ــرای نمون ــرد. ب ــرار می گی ــاد ق ــدام نه ک
اگــر توکنــی در حــوزه تعاونی منتشــر می شــود 
وزارت تعــاون صاحیــت رگوالتــری را دارد یــا 
اگر توکــن ســرمایه گذاری یــا گواهی شــراکت 
باشــد؛ بــازار ســرمایه ایــن صاحیــت را دارد، و 
ــک  ــد بان ــول و ارز باش ــوزه پ ــن در ح ــر توک اگ
مرکــزی صاحیــت رگوالتــوری را دارد و 
چنانچــه تخلفــی از طــرف ناشــر و میــزان ســر 
بزنــد رگوالتورهــا می تواننــد بــه موضــوع وارد 

ــوند. ش

ســپیدنامهدرچــهمرحلــهایاز
ــگارش ــولن ــکمحص ــدی تولی

؟ د میشــو
ــه  ــی ک ــول وقت ــک محص ــر ی ــه عم در چرخ
مخاطبــان محصــول شناســایی شــده و مــدل 
ــن  ــام ای ــود، تم ــد می ش ــب وکاری تأیی کس
مــوارد بــه صــورت مــدون در مســتندی بــه نام 
ســپیدنامه جمع آوری شــده و نگارش سپیدنامه 
می توانــد هم زمــان بــا تولیــد محصــول باشــد 
ــول،  ــار محص ــا انتش ــوازی ب ــورت م ــا به ص ت
ســپیدنامه نیــز منتشــر شــود. ســپیدنامه 
ــت  ــول اس ــک محص ــتند ی ــن مس کامل تری
ــع  ــورت جام ــه ص ــا ب ــی جنبه ه ــرا از تمام زی
ــه  ــول پرداخت ــای محص ــه ویژگی ه ــه هم ب
ــع  ــه وض ــر ارائ ــاوه ب ــپیدنامه ع ــت، در س اس
ــه فازهــای آتی ســپیدنامه  موجود محصــول، ب
و برنامه هــای ناشــر و میزبــان و طرح هــای 
توســعه محصــول نیــز پرداختــه شــده اســت.

در یــکســپیدنامه نــگارش
ــهافرادی ــصچ صالحیتوتخص

اســت؟
ــک  ــد توســعه ی ــز مانن ــگارش ســپیدنامه نی ن
ــاید  ــت و ش ــردی نیس ــک کار ف ــول ی محص
ــه  ــت ک ــخصی را یاف ــوان ش ــختی بت ــه س ب
بــه تنهایــی تــوان نــگارش یــک ســپیدنامه را 
داشــته باشــد. نوشــتن یــک ســپیدنامه ملــزم 
ــای  ــی در زمینه ه ــش و توانای ــتن دان ــه داش ب

ــد ــد بتوان ــده بای ــت، نگارن ــون اس گوناگ
۱. طراحــی محصــول و توســعه کســب وکار را 
انجــام دهــد تــا کار را هدایــت کــرده و ســاختار 

را تنظیــم کنــد
2. افــرادی از تیم هــای فنــی و حقوقــی را 
ــود  ــار خ ــا در کن ــن جنبه ه ــی ای ــرای بررس ب

ــد ــع آوری کن جم

توضیحاتــیدربــارهبخــشمعرفی
ناشــردرســپیدنامهبفرماییــدو
اینکــهشــرایطهمــکاریناشــران
بــاققنــوسبــهچــهصــورت

ــت؟ اس
ــپیدنامه و  ــدن س ــر خوان ــاوه ب ــران ع  کارب
ــه  ــن نکت ــدرج در آن، برایشــان ای ــدات من تعه
کــه چــه کســی ایــن وعــده و تعهــدات را داده 
اســت اهمیــت دارد. فرضــاً اگــر ناشــری دارای 
ــذب  ــد، در ج ــر باش ــمگیر و معتب ــابقه چش س
ــال  ــا اقب ــری دارد و ب ــرد بهت ــان عملک مخاطب
ــود، در  ــه می ش ــترده تری مواج ــی گس عموم
ــی  ــاوی اطاعات ــپیدنامه ای ح ــر س ــل اگ مقاب
ناقــص باشــد آن توکــن احتمــااًل بــا اســتقبال 
ــی  ــد. در برخ ــد ش ــه نخواه ــان مواج مخاطب
ــراد  ــام اف ــوآوری ن ــوارد به واســطه داشــتن ن م
ــود  ــپیدنامه آورده می ش ــز در س ــوزه نی ــن ح ای
ــراد  ــه آن اف ــا آشــنایی نســبت ب ــان ب و مخاطب
می تواننــد اعتمــاد بیشــتری بــه آینــده توکــن 

ــند. ــته باش داش
در همیــن زمینــه بایــد متذکــر شــد ققنــوس با 
روی بــاز از ناشــران بــرای همــکاری اســتقبال 
می کنــد تــا بــه شــبکه ققنــوس بپیوندنــد و بــا 
همــکاری بــا شــرکت ققنــوس یــا هــر میزبان 
دیگــر - زیــرا تمامــی میزبان هــا توانایــی 
یکســان در اتصــال بــه شــبکه ققنــوس دارند- 
برای شــروع همکاری با شــبکه ققنــوس اقدام 
کنند. ناشــران بایســتی طرح خــود را بــه میزان 
ارائــه داده و بــا همــکاری میزبــان طرح خــود را 
آمــاده کننــد همچنیــن ناشــر بایســتی در حوزه 
ــب  ــی را کس ــای قانون ــود مجوزه ــت خ فعالی

کــرده و کســب وکار رایجــی داشــته باشــد.

بــرایایجــادهرگونــهتغییــردرمتن
ــوس ــدامازســپیدنامههایققن هرک
ــدرعایتشــود؟ ــیبای چــهالزامات

تغییــر در متــن ســپیدنامه عملــی رایــج 
نیســت و ســپیدنامه بــه نحــوی نوشــته 
می شــود کــه پــس از انتشــار، کمتریــن 
تغییــر را داشــته باشــد؛ امــا در صــورت 
ــه  ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب ــر در آن بای تغیی
شــود کــه حقوقــی از کاربــران کاســته نشــود 
ــن  ــد. همچنی ــدود نکن ــان را مح و فعالیتش
ــده  ــان تنظیم ش ــع آن ــتای مناف ــد در راس بای
ــه  ــد ب ــده بای ــر محدودکنن ــه تغیی و هرگون
ــی  ــا فرصــت کاف ــد ت ــران برس اطــاع کارب
ــند.  ــته باش ــن را داش ــروج از توک ــرای خ ب
عمومــًا تغییراتــی کــه در ســپیدنامه داده 
ــران  ــع کارب ــرر مناف ــه ض ــر ب ــود اگ می ش
ــد  ــی روی برن ــر منف ــروز اث ــث ب ــد باع باش
ــن  ــازار توک ــده و روی ب ــان ش ــر و میزب ناش
نیــز تأثیــرات منفــی خواهــد گذاشــت و اگــر 

ســابقه  دارای  ناشــری  اگــر   
چشــمگیر و معتبــر باشــد، در جذب 
ــری دارد و  ــرد بهت ــان عملک مخاطب
ــترده تری  ــی گس ــال عموم ــا اقب ب
ــر  ــل اگ ــود، در مقاب ــه می ش مواج
ســپیدنامه ای حــاوی اطالعاتــی 
ــاالً  ــن احتم ــد آن توک ــص باش ناق
ــه  ــان مواج ــتقبال مخاطب ــا اس ب
ــوارد  ــی م ــد. در برخ ــد ش نخواه
ــام  ــوآوری ن ــتن ن ــطه داش به واس
افــراد این حــوزه نیــز در ســپیدنامه 
آورده می شــود و مخاطبــان بــا 
آشــنایی نســبت بــه آن افــراد 
ــه  ــتری ب ــاد بیش ــد اعتم می توانن

ــند ــته باش ــن داش ــده توک آین
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تغییــرات موجــب شــود کــه منافــع بیشــتری 
ــتر  ــق بیش ــث رون ــد، باع ــران برس ــه کارب ب

بــازار توکــن می شــود.

فضــای تشــریح بــرای
کســبوکاردریــکســپیدنامهچه
فاکتورهایــیازشــرایطاقتصــادی
آنبــازاربایــددرنظــرگرفتــه

شــود؟
 بــرای تشــریح فضــای کســب وکار هــر توکن 
چنــد پارامتــر مختلــف بایــد در نظر گفته شــود، 
یکــی از آن هــا ظرفیت بــازار موجــود بــرای آن 
توکــن اســت و ظرفیتــی کــه توکــن بــا رشــد 
ــر  ــاً ه ــد. قاعدت ــه آن برس ــد ب ــود می توان خ
توکــن جدیــد پــس از خلــق، در یــک فضــای 
کســب وکار موجــود فعالیــت کــرده، یــا فضای 
جدیــدی را بــه وجــود مــی آورد. اگــر در فضای 
ــخص  ــام مش ــداد و ارق ــه اع ــد ک ــود باش موج
اســت و چنانچــه فضــای کســب وکار جدیدی 
را می خواهــد بــه وجــود آورد، بایســتی 
ــران  ــرای کارب ــب وکار را ب ــای کس ظرفیت ه
ــرای  ــود ب ــت خ ــزان ظرفی ــد و می تشــریح کن
ــام  ــران اع ــه کارب ــازار را ب ــن ب ــتیابی از ای دس
کنــد. بــه عــاوه در یــک فضــای کســب وکار 
ــه قصــد حضــور  ــی ک ظرفیت هــای مخاطبان
دارنــد باید بررســی شــود. مســئله دیگــری که 
بایــد بررســی شــود بازارهایی اســت کــه توکن 
ــا  ــل ب قصــد حضــور در آن را دارد و نحــوه تعام
مخاطبــان و ظرفیت هــای قانونــی بــرای 
توســعه توکــن اســت. چنانچه توکنــی ظرفیت 
قانونــی بــرای رشــد نــدارد کســب وکار آن هــم 
نمی توانــد رشــد کنــد. بنابرایــن ظرفیت هــای 
قانونــی بــا بحــث ظرفیــت بــازار جــدا نیســت. 
اگــر مــا ظرفیــت کســب وکار را بیــان می کنیم 
ــور داشــته  ــه رگوالت ــد نیم نگاهــی ب حتمــاً بای
محدودیت هــای  و  فرصت هــا  و  باشــیم 
رگوالتــور در فضــای کســب وکار دیــده شــود.

ــک ــیازی ــکاتوبندهای ــهن چ
ــپیدنامه ــادیبایددرس طرحاقتص

لحــاظشــود؟
در هــر ســپیدنامه بعــد از بیــان مســئله و ارائــه 
ــرایط  ــه ش ــت ک ــنهادی الزم اس ــدل پیش م
اقتصــادی طــرح دیــده شــود و اگــر توکنــی که 
در حــال نــگارش ســپیدنامه آن هســتیم یــک 
توکــن ســرمایه گذاری اســت الزم اســت کــه 
ــده و در آن  ــده ش ــب وکاری اش دی ــرح کس ط
طــرح کســب وکار هزینه هــای ســرمایه گذاری 
و عملیاتی بــه صــورت جداگانه، دوره بازگشــت 
ســرمایه، و نــرخ بــازده داخلــی ســرمایه گذاری 
دیــده شــود. همچنیــن جریان هــای درآمــدی 
و هزینه هــا به درســتی احصــا شــوند و در 
جدول هــای مربوطــه در اختیــار کاربــران قــرار 

ــه  ــرمایه گذاری ب ــر س ــرف دیگ ــد. از ط گیرن
ــل  ــد تحلی ــل ریســک های موجــود آن بای دلی
حساســیت شــود و بــا ارقــام مســتدل در اختیار 

ــرد. ــرار گی ــران ق کارب

درنــگارشســپیدنامهشــبکه
ــه ــان،چ ــنپیم ــوسوتوک ققن
ــت؟ ــدهاس ــاذش ــیاتخ معیارهای
در ابتــدای شــکل گیری شــبکه ققنــوس 
کمیته هــای مختلفــی اعــم از کمیتــه حقوقی، 
فنــی و کمیتــه کســب وکار شــکل گرفــت که 
تمامــی آن هــا تحــت نظــارت کمیتــه راهبری 
فعالیــت می کردنــد و نماینــده همــه میزبان هــا 
ــپیدنامه  ــتند. س ــور داش ــه حض ــن کمیت در ای
شــبکه ققنــوس و توکــن پیمــان حاصــل 
ماه هــا تــاش کارشناســان کمیته هاســت 
ــع  ــک ســند جام ــه ی ــل ب ــت تبدی کــه درنهای
شــد؛ در ایــن ســپیدنامه مباحــث فنــی، حقوقی 
و کســب وکاری شــبکه ققنوس در نظــر گرفته 
شــده و ســازوکارهای غیرمتمرکــز بــودن 
ــت.  ــده اس ــا ش ــبکه احص ــن ش ــدن ای و مان
ــد  ــه قص ــوس ک ــت بوم ققن ــران زیس بازیگ
حضــور و فعالیــت در ایــن شــبکه را دارنــد 
ــپیدنامه،  ــن س ــه ای ــه ب ــا مراجع ــد ب می توانن
ــال ســایر  ــد در قب ــی کــه بای از نقــش و تعهدات

ــوند. ــع ش ــند مطل ــته باش ــان داش ذی نفع
در ایــن ســپیدنامه بــا توجــه بــه اینکــه اصــول 
کلــی زیســت بوم ققنــوس طراحــی شــده 
اســت ســعی بر ایــن بــوده کــه بــا بیان مســئله 
و تشــریح فضــای کســب وکار، هرکــدام از 
ذی نفعــان زیســت بوم ققنــوس شناســایی 
ــال  ــان در قب ــوق و مسئولیت هایش ــده و حق ش
ســایر ذی نفعان دیده شــود. همچنیــن در ادامه 
چارچــوب فنــی شــبکه معرفی شــده، خدمــات 
ــان  ــرای مخاطب ــف ب ــرویس های مختل و س
ــدار  ــی اعــم از مق گفته شــده و اطاعــات کامل
ــان و  ــع پیم و نحــوه عرضــه و مکانیســم توزی
نقــش هرکــدام از ذی نفعــان و مدل هــای 
درآمــدی کــه آن هــا از شــبکه می تواند داشــته 

ــت. ــده اس ــند بیان ش باش
همچنیــن در ســپیدنامه شــبکه ققنــوس و 
توکــن پیمــان ســاختارهایی بــرای حاکمیــت 
غیرمتمرکــز شــبکه در چارچــوب بنیــاد 
ــوان  ــده به عن ــعی ش ــده و س ــوس ذکرش ققن
ققنــوس  شــبکه  ســند  باالدســتی ترین 
در  کان  خط مشــی های  و  چارچوب هــا 
ــات در  ــام جزئی ــن تم ــود. همچنی ــده ش آن دی
ســپیدنامه ذکرشــده اســت تــا در مــواردی کــه 
ــود از  ــاف ش ــروز اخت ــث ب ــت باع می توانس
ابهــام جلوگیــری کنــد درنهایــت بایــد متذکــر 
شــد کلیــه مســائل و الزامــات شــبکه ققنــوس 
ــر در ســپیدنامه ایــن  ــا شــفافیت هرچه تمام ت ب

شــبکه بیان شــده اســت.

 بــرای تشــریح فضــای کســب وکار 
هــر توکــن چنــد پارامتــر مختلــف 
شــود،  گفتــه  نظــر  در  بایــد 
یکــی از آن هــا ظرفیــت بــازار 
موجــود بــرای آن توکــن اســت 
ــد  ــا رش ــن ب ــه توک ــی ک و ظرفیت
خــود می توانــد بــه آن برســد. 
ــًا هــر توکــن جدیــد پــس از  قاعدت
ــب وکار  ــای کس ــک فض ــق، در ی خل
موجــود فعالیــت کــرده، یــا فضای 
ــی آورد ــود م ــه وج ــدی را ب جدی
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توکن سهام تعاوین پس انداز و تأمنی 
مسکن راهی برای خانه دار شدن

رامتینرنگرزیان
کارشناس توسعه کسب وکار

افزایــش روز افــزون قیمــت مســکن در تهــران و شهرســتان ها از یکســو و راکد مانــدن امالک 
و دارایی هــای مــازاد بانک هــا از ســوی دیگــر شــرایطی را فراهــم کــرده اســت تــا بــرای حــل 
ــع  ــر کل توزی ــاوری دفت ــه فّن ــن زمین ــود، در همی ــیده ش ــی اندیش ــا تمهیدات ــن چالش ه ای
شــده و شــبکه بالک چیــن می توانــد مســیری بــرای حــال ایــن معضــالت باشــد، تعاونــی 
پس انــداز و تأمیــن مســکن کــه طــرح آن توســط اداره کل توســعه تعــاوِن معاونــت تعــاوِن 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ارائــه شــده اســت یکــی از بهتریــن راهکارهــا بــرای حــل 
چالــش امــالک و دارایی هــای مــازاد بانک هــا و نیــز معضل مســکن اســت. در همین راســتا 
ــاوِن وزارت  ــت تع ــاوِن معاون ــرکل توســعه تع ــن هاشــمی مدی ــا ســید معی ــی ب گفت وگوی

تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ترتیــب داده ایــم کــه مشــروح آن در پــی می آیــد:
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دربــارهتوکنســازیســهام
تعاونــیبرایمــانبفرماییــدو
آیــاایــنتوکنســازیتنهــا
مختــصتعاونیمســکناســت
ــی ــیشــرکتهایتعاون ــاباق ی

ــد؟ ــدش ــاملخواه ــزش رانی
ضمــن تشــکر از شــما و دیگــر همکارانتــان، 
در پاســخ بــه این پرســش بایــد متذکر شــوم 
که بــر اســاس قانــون تعــاون ورود ســهامدار 
یــا عضــو بــه شــرکت های تعاونــی اختیاری 
ــت.  ــت و خروج از آن نیز اختیاری و آزاد اس اس
ــاوری  ــتفاده از فّن ــا اس ــروز ب ــه ام ــه ک آنچ
باک چیــن میســر مــی شــود  فراهــم آمدن 
ــی  ــت قانون ــن ظرفی ــتفاده از ای ــرایط اس ش
ــه  ــا توجــه ب ــه ب ــب ک ــن ترتی ــه ای اســت. ب
ــم  ــن و فراه ــوژی باک چی ــات تکنول امکان
آمــدن شــرایط تشــکیل زنجیــره اطاعــات 
ــم  ــرایطی را فراه ــوان ش ــانی می ت ــه آس ب
کــرد تــا ســهام تعاونی هــا را در قالــب 

ــود. در  ــروش ش ــه و خرید وف ــن عرض توک
ــت  ــم اصال ــز می توانی ــا نی ــن چارچــوب م ای
و داده هــای آن ســهام را حفــظ کــرده و 
ــن ســهام  ــی را از کســانی کــه ای ــن نگران ای
را خرید وفــروش می  کننــد رفــع کنیــم 
ــت  ــه دریاف ــی ک ــودن اطاعات ــر ب و معتب
می کننــد را تضمیــن کــرده و مشــخص 
کنیــم کــه توکــن مربوطــه پشــتوانه الزم را 
دارد. آنچــه در اینجا الزامی اســت با پشــتوانه 
بودن ســهامی اســت کــه قــرار اســت مبادله 
شــود. نخســتین بحثــی کــه در ایــن حــوزه  
ــداز  ــی پس ان ــئله تعاون ــد مس ــری ش پیگی
ــن  ــی ای ــه دارای ــود ک ــکن ب ــن مس و تأمی
تعاونی هــا بایــد امــاک و مســتقات بــوده 
ــداز  ــی  پس ان ــرکت های تعاون ــهام ش و س
ــن  ــن توک ــد اولی ــکن می توان ــن مس و تأمی
مســکن در کشــور باشــد، مشــروط بــر اینکه 
ــرار  ــود ق ــاص خ ــوژی خ ــای تکنول ــر مبن ب
ــن  ــتر باک چی ــر بس ــه آن ب ــه و مبادل گرفت

ــود.  ــام ش انج

ــس ــکنپ ــیمس ــرحتعاون ط
انــدازوتأمیــنمســکنچگونــه
میتوانــدبــهحــلمشــکل
ــک ــاکم ــازادبانکه ــالکم ام

ــد؟ کن
یکــی از چالش هــای موجــود در کشــور 
ــل  ــت، معض ــد اس ــای راک ــث دارایی ه بح
دارایی هــای راکــد هــم بــرای بخــش 
خصوصــی و هــم بخــش دولتــی مــا 
وجــوددارد. خیلــی از زمانــی کــه مقــام 
معظــم رهبــری مشــخصاً بــه ایــن موضوع 
اشــاره فرمودنــد نمی گــذرد، مســئله دیگری 
کــه وجــود دارد تعریــف فراینــد تبدیــل ایــن 
دارایی هــای راکــد بــه ســرمایه  فعــال و مولد 
اســت. آنچــه اکنــون در قالــب تعاونی هــای 
ــت  ــرح اس ــکن مط ــداز مس ــن و پس ان تأمی
بــه ایــن ترتیــب اســت کــه هــر فــردی کــه 
ــمند  ــتقات ارزش ــی و مس ــی از دارای میزان
را داشــته باشــد و آن را به عنــوان ســهام  
ــتفاده  ــا اس ــد، ب ــرار ده ــی ق ــرکت تعاون ش
ــه در  ــو ک ــر عض ــهامدار غی ــت س از ظرفی
قانــون اجرایــی شــدن سیاســت های 
اصــل 44 بــرای شــرکت های تعاونــی 
ــتناد آن  ــه اس ــت و ب ــده اس ــی ش پیش بین
ــیس  ــدای تأس ــی در ابت ــرکت های تعاون ش
یــا ادامــه کارشــان بــه منظــور تأمیــن 
ســرمایه می تواننــد حداکثر تــا 49% از ســهام 
خــود را بــه ســهامداران غیــر عضــو واگــذار 
ــورد نظــر  ــی م ــا 49 درصــد از دارای ــد. ت کنن
ــه  ــی ب ــهام تعاون ــق س ــد از طری را می توانن
افــراد واجــد شــرایط واگــذار کــرده و عوایــد 
ناشــی از فــروش ســهام را در مســیری 

ــده  ــف ش ــرکت تعری ــنامه ش ــه در اساس ک
ــا  ــا م ــد. در اینج ــرمایه گذاری کن ــت، س اس
در اساســنامه تعاونــی پس انــداز و تأمیــن 
مســکن ایــن مســئله را پیش بینــی کرده ایم 
کــه عوایــد حاصــل از فــروش ســهام بــرای 
ــن  ــود، بنابرای ــتفاده ش ــکن اس ــاخت مس س
ــن  ــای آغازی ــه در ماه ه ــه اینک ــه ب ــا توج ب
دولــت ســیزدهم هســتیم و ســاخت ســاالنه 
ــی  ــاب مســکن یکــی از تعهدات ــون ب ۱میلی
ــه  ــت در برنامه هــای خــود ب ــه دول اســت ک
مــردم داده بــود، بــا ایــن طــرح مــا می توانیم 
از ظرفیــت دارایی هــای راکــد بانک هــا 
بــرای تبدیــل آن هــا بــه اوراق بهــادار و 
ــه ســمت  ــت ب ــرای هدای ــن ســرمایه ب تأمی

ــم. ــتفاده کنی ــکن اس ــاز مس ساخت وس

تفــاوتعضــووســهامدارغیرعضو
چیســتوآیــامالکیــتتوکــنحق
ــاد ــنایج ــدهتوک ــرایدارن رأیب

میکنــد؟
ــون، ســهام در شــرکت های  ــر اســاس قان  ب
ــع  ــه مجم ــر اینک ــت مگ ــر اس ــی براب تعاون
ــد،  ــوب کن ــری را مص ــز دیگ ــی چی عموم
حــق رأی نیــز در شــرکت های تعاونــی 
برابــر اســت. ظرفیتــی کــه بــرای ســهامدار 
غیــر عضــو در قانــون اجرایــی شــدن 
پیش بینــی   44 اصــل  سیاســت های 
ــری  ــوع یکس ــن موض ــا ای ــت ب ــده اس ش
تفاوت هایــی دارد، امــا ایــن تفــاوت در 
کجاســت، افــرادی کــه ســهامدار غیــر عضو 
یــک تعاونــی می شــوند نیــازی بــه داشــتن 
ــه  ــد، ب ــی را ندارن ــت در تعاون شــرایط عضوی
ــداز و  ــی پس ان ــک تعاون ــال در ی ــوان مث عن
ــو  ــد عض ــرادی می توانن ــکن اف ــن مس تأمی
شــوند کــه صاحــب دارایــِی امــاک و 
ــد  ــه بتوانن ــند، ک ــمند باش ــتقات ارزش مس
ــه  ــرکت ارائ ــرمایه ش ــوان س ــه عن آن را ب
کننــد، امــا بــرای ســهامدار غیــر عضــو ایــن 
ــد  ــر کســی می توان شــرط الزم نیســت و ه
ــر  ــب ســهامدار غی ــه در قال آن ســهامی را ک
عضــو عرضــه می شــود بــه میــزان حداقــل 
ــت،  ــده اس ــی ش ــه پیش بین ــری ک و حداکث

ــد. ــداری کن خری
در  کــه  اســت  ایــن  دیگــر  مســئله 
شــرکت های تعاونــی هــر عضــو یــک 
ــر اســت، امــا  حــق رأی دارد و حــق رأی براب
ــاره ســهامداران غیــر عضــو موضــوع به  درب
ایــن صــورت اســت کــه اینهــا نیــز عضــوی 
ــز  از مجمــع محســوب شــده و حــق رأی نی
ــهامی  ــد س ــوع 49درص ــا مجم ــد؛ ام دارن
کــه واگــذار شــده اســت حداکثــر بــه میــزان 
ــد  ــع می توان ــران در مجم ــد حاض 35درص
حــق رأی داشــته باشــد. بــه عبارتــی اگــر آن 
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49درصــد یــک بلــوک مدیریتــی تشــکیل 
دهــد، در نهایــت رأیش بــه میــزان 35درصد 
ــع در این  ــع وزن دارد. در واق حاظران در مجم
ــکان مشــارکت در  ــدل ســرمایه گذاری ام م
ــردم رخ خواهد  ــات و رای دادن برای م انتخاب
داد؛ امــا مالکیــت دارایــی در دســت افــرادی 
کــه شــرکت را تشــکیل داده انــد باقــی مانده 
ــر عضــو  ــن ســهامداران غی اســت، همچنی
نیــز می تواننــد بــه میــزان 35درصــد از 
کرســی های هیــأت مدیــره را مشــروط 
بــر شــرکت در انتخابــات و انتخــاب شــدن، 
ــرای حضور  داشــته باشــند؛ لذا ممنوعیتــی ب
ــأت  ــی هی ــو در کرس ــر عض ــهامدار غی س
ــدارد امــا در رقابــت انتخاباتی  مدیره وجــود ن

ــد انتخــاب شــود.  ــد بتوان بای

ــازی ــهایبرایتوکنس آیابرنام
ســهامتعاونیهــایحمــلو
نقلــی،تعاونیهــایتولیــدو
ــر ــدودیگ ــرداری ــزدرنظ ...نی
اینکــهباتوجــهبــهاینکــهملــک
ــکن ــایمس ــنتعاونیه درای
ــی ــودبحث ــازیمیش توکنس
کــهمطــرحاســتمســئله
ــرازاســت ــتمشــاعواف مالکی

ایــن،مســئلهچگونهحــلخواهد
؟ شد

ــرکت  ــب ش ــی را در قال ــما دارای ــی ش وقت
ــًا مالکیــت  ــد، قاعدت ــرار می دهی ــی ق تعاون
امــا  می آیــد،  در  مشــاع  به صــورت 
ــه  ــرده و مبادل ــدا ک ــال پی ــه انتق ــه ک آنچ
ــر  ــت و اگ ــرکت اس ــهام ش ــود، س می ش
تمایــل داشــته باشــید مالکیــت را بــه 
ــا جمــع  صاحبــان اصلــی آن بازگردانیــد، ب
آوری ســهامی کــه در اختیــار دیگــران 
قــرار داده ایــد چــه به صــورت خریــد 
توافقــی و چــه بــر اســاس فراخــوان و 
ــازار  ــه در ب ــر اســاس قیمــت ســهامی ک ب
اســت می توانیــد آن مالکیــت مشــاع را 
ــا اصــل  ــد، ام ــاز گردانی ــه ب ــراد اولی ــه اف ب
مالکیــت بــه دلیــل اینکــه 5۱ درصــد 
ــت،  ــی اس ــای اصل ــار اعض ــهام در اختی س
بــرای اعضــای اصلــی باقــی خواهــد ماند. 
ــر  ــهام دیگ ــازی س ــاره توکن س ــا درب ام
ــی  ــت یک ــد گف ــی، بای ــرکت های تعاون ش
ــا  ــی در دنی ــاد تعاون ــای اقتص از کارکرده
جمــع آوری ســرمایه های خــرد اســت. 
ــرمایه های  ــع آوری س ــرای جم ــه ب اینک
ــش  ــم پی ــیری می توانی ــه مس ــرد از چ خ
ــازی  ــن روش توکن س ــاور م ــه ب ــم،  ب روی

مســیر درســتی اســت، یعنــی افــرادی 
ــوه ای  ــی بالق ــا دارای ــی ی ــی مال ــه توانای ک
ــل  ــرای بالفع ــا ب ــکیل تعاونی ه ــد تش دارن
ــیر  ــن مس ــا بهتری ــن دارایی ه ــردن ای ک
ــه صــورت  ــز ب اســت و در حــال حاضــر نی
قراردادهــای عقــد مشــارکت و مــواردی از 
ایــن دســت ایــن اتفــاق در حــال رخ دادن 
اســت، بــرای نمونــه یــک مالــک کارخانه 
ــین آالت  ــزات و ماش ــه تجهی ــرای تهی ب
ــام  ــارکت انج ــر مش ــردی دیگ ــا ف ــود ب خ
ــال  ــه در ح ــی ک ــن بحث ــاوت ای ــد. تف ده
رخ دادن اســت و مــدل اولیــه ای کــه 
ــداز و  ــی پس ان ــده اســت در تعاون ــه ش ارائ
تأمیــن مســکن این اســت کــه مســیری را 
فراهــم کــرده کــه بــر اســاس آن می تــوان 
ــع آوری  ــردم را جم ــرد م ــرمایه های خ س
کــرده و در حوزه هــای مختلــف مــورد نیــاز 
ــاز چنیــن  ــم. پیــش نی ســرمایه گذاری کنی
ــاخت  ــک زیرس ــردن ی ــی ک کاری اجرای
الکترونیــک مبتنــی بــر باک چیــن اســت 
کــه بتــوان توکــن را بــر بســتر آن تعریــف 
ــع  ــامانه جام ــا س ــال حاضــر م ــرد. در ح ک
ــم  ــاون کشــور را داری هوشــمند بخــش تع
ــاء  ــهام اعض ــات س ــا اطاع ــه در آنج ک
ثبــت شــده و اعضــاء شناســایی می شــوند، 
همچنیــن ســهام ســهامداران غیــر عضــو 
نیــز ثبــت و شناســایی شــده اســت، اکنون 
ــا  ــر یــک درگاه ارتباطــی ب ــن ام ــه ای الزم
ــتعام  ــا اس ــا اعض ــت ت ــامانه اس ــن س ای
ســرمایه، دارایــی و وضعیــت شــرکت 
را بــه دســت آورنــد، همانطــور کــه در 
ــم،  ــدال را داری ــایت ک ــورس س سیســتم ب
ایــن ســامانه نیــز بایــد در آن جایــگاه قــرار 
ــوم  ــار عم ــات را در اختی ــه و اطاع گرفت
قــرار دهــد تــا افــراد بــر اســاس آن بتوانند 
ــن  ــر روی ای ــه ه ــد، ب ــری کنن تصمیم گی
ــن  ــه ای ــود دارد ک ــکان وج ــت و ام ظرفی
ــد  ــم از تولی ــا اع ــه حوزه ه ــدل را در هم م
ــدل  ــن م ــی ای ــرد؛ حت ــش ب ــات پی و خدم
ایــن کارکــرد را دارد کــه در حــوزه اوقــاف 
ــع  ــه مطل ــور ک ــویم، همانط ــز وارد ش نی
ــی  ــای اوقاف ــاک و دارایی ه ــتید ام هس
در کشــور زیــاد هســتند و بــه دلیــل اینکــه 
در مســائل مربــوط بــه مالکیــت بخــش یــا 
تمــام آن وقفــی بــوده و بــه صــورت اجــاره 
داری اداره می شــوند، شــاید روی آن هــا 
ســرمایه گذاری صــورت نگیــرد و در بحــث 
ــند،  ــه باش ــش مواج ــا چال ــرداری ب بهره ب
ــرمایه گذاری  ــکان س ــدل ام ــن م ــه ای ک
ــز  ــی را نی ــای اوقاف ــاک و دارایی ه در ام

فراهــم می کنــد. 

ــذاری ــرایواگ ــاب ــابانکه آی

ــم  ــیری می توانی ــه مس ــرد از چ ــرمایه های خ ــع آوری س ــرای جم ــه ب اینک
پیــش رویــم،  بــه بــاور مــن روش توکن ســازی مســیر درســتی اســت، یعنــی 
افــرادی کــه توانایــی مالــی یــا دارایــی بالقــوه ای دارنــد تشــکیل تعاونی هــا 
بــرای بالفعــل کــردن ایــن دارایی هــا بهتریــن مســیر اســت و در حــال حاضــر 
نیــز بــه صــورت قراردادهــای عقــد مشــارکت و مــواردی از ایــن دســت ایــن 
اتفــاق در حــال رخ دادن اســت بــرای نمونــه یــک مالــک کارخانــه بــرای تهیه 
تجهیــزات و ماشــین آالت خــود با فــردی دیگــر مشــارکت انجــام دهد.فاوت 
ایــن بحثی کــه در حــال رخ دادن اســت و مــدل اولیــه ای که ارائه شــده اســت 
ــن اســت کــه مســیری را فراهــم  ــداز و تأمیــن مســکن ای ــی پس ان در تعاون
ــع آوری  ــردم را جم ــرد م ــرمایه های خ ــوان س ــاس آن می ت ــر اس ــه ب ــرده ک ک

ــم ــرمایه گذاری کنی ــاز س ــورد نی ــف م ــای مختل ــرده و در حوزه ه ک
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امــالکمــازادوتوکنســازی
ــد؟ ــیندارن ــعقانون ــامن آنه

قاعدتــاً دربــاره بانک هــای خصوصــی 
منــع قانونــی نبایــد وجــود داشــته باشــد بــه 
ــوده و  ــک ب ــار بان ــی در اختی ــر روی دارای ه
مرجــع تصمیم گیرنــده مجمــع عمومــی 
ــم  ــد تصمی ــع می توان ــت و مجم ــک اس بان
بگیــرد کــه شــرکت تعاونــی تشــکیل 
ــه شــرکت منتقــل  ــازاد ب شــده و امــاک م
ــود. در  ــی ش ــهامدار تعاون ــک س ــوند و بان ش
بانک هــای دولتــی بــه دلیــل اینکــه در 
تعریــف تعاونــی می گوییــم عضــو در تعاونی 
فــرد غیــر دولتــی بایــد باشــد قاعدتاً بــا یک 
ــی مواجه هســتیم کــه در آن حوزه  محدودیت
نیــز راهــکاری وجــود دارد. بســته بــه اینکــه 
ــه دارد  ــی را نگ ــد آن دارای ــک بخواه آن بان
ــد  ــب مشــارکت واگــذار کن ــا اینکــه در قال ی

می تــوان راهــکاری بــرای آن ارائــه داد.

نقــششــرکتیکتاققنــوس
پــارسودفتــرکلتوزیــعشــده
ــرحچیســت؟ ــنط ــوسدرای ققن
ایــن طرحــی کــه ارائــه شــده اســت و 
ــک  ــوان ی ــاده را می ت ــاق افت ــه اتف کاری ک
ــان مجموعه دانشــی  همکاری مشــترک می
شــرکت ققنــوس و اداره کل توســعه تعــاون 
ــاه  ــاون، کار و رف ــاون وزارت تع ــت تع معاون
اجتماعــی دانســت کــه در بحــث دانشــی و 
علمــی بــا شــرکت ققنــوس یــک همفکری 
ــزی و  ــرح پی ری ــن ط ــا ای ــت ت ــکل گرف ش
ــن یــک کار  ــاور مــن ای ــه ب مطــرح شــود، ب
جدیــد اســت و ظرفیــت مجموعــه ققنوس، 
ــان  ــه دانش بنی ــک مجموع ــوان ی ــه عن ب
ــم در  ــی و ه ــث معرف ــم در بح ــد ه می توان
توســعه ایــن مــدل از ســرمایه گذاری در 

ــد. ــر باش کشــور مؤث

ــرکت ــرایش ــهب ــیک درطرح
ــن ــدازوتأمی ــسان ــيپ تعاون
مســکنارائــهشــدهاســت
ســرمایهاولیــهایبالــغبــر
ــان ــاردتوم ــزارو800میلی 2ه
عنــوانشــدهاســت،چــراایــن
رقــمبــرایســرمایهاولیــه

ــت؟ ــدهاس ــنهادش پیش
ــن  ــه در ای ــه کاری ک ــه داشــت ک ــد توج بای
شــرکت تعاونــی قــرار اســت صــورت 
بگیــرد کاری بــزرگ اســت؛ بنابرایــن در 
ــت،  ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــی هایی ک بررس
قــرار بــر ایــن شــد کــه ایــن تعاونــی 
یــک تعاونــی خــاص باشــد، هــدف در 
ــن  ــکن ای ــن مس ــداز و تأمی ــی پس ان تعاون
ــازار  ــه ب ــرمایه گذاری ب ــه ورود س ــوده ک ب

ــکن  ــازار مس ــیم ب ــته باش ــکن را داش مس
ــزار و  ــم 2ه ــت و رق ــزرگ اس ــازار ب ــک ب ی
800میلیــارد تومــان در میــان اعــداد و ارقــام 
ــدان  ــکن چن ــازار مس ــرمایه گذاری در ب س
رقــم بزرگــی نیســت؛ بنابرایــن ســرمایه ای 
ــا  ــب ب ــت متناس ــده اس ــی ش ــه پیش بین ک
ــت  ــرار اس ــی ق ــن تعاون ــه ای ــازاری ک آن ب
وارد آن شــود عــدد بزرگــی نیســت، ضمــن 
اینکــه افــرادی کــه قــرار اســت این شــرکت 
تعاونــی را ثبــت کننــد بایــد نســبت بــه ایــن 
شــرکت تعاونــی یک تعهدی داشــته باشــند، 
از ســوی دیگــر شــما بایــد فراخــوان عرضــه 
ســهام داشــته باشــید و ایــن عرضــه ســهام 
هزینه هایــی را دارد، کــه در قالــب مبالــغ 
کوچــک و کــم توجیــح اقتصــادی نخواهــد 

داشــت.

ــن ــارهای ــادرب ــیدراینج بحث
تعاونــی توکنهــایســهام
پسانــدازوتأمیــنمســکنبایــد
مطرحکــردبحــثقیمتگــذاری
اســتبــاتوجــهبــهاینکــه
ســاختمانهادرجاهــایمختلــف
ــدنحوه ــیدارن ــایمختلف قیمته
قیمتگــذاریتوکنهــادراینجــا

ــورتاســت؟ ــهص ــهچ ب
آنچــه در اساســنامه پیش بینــی شــده اســت، 
ــه  ــت پای ــاس قیم ــر اس ــن ب ــروش توک ف
ــا  ــون تومــان اســت، ام ســهام یعنــی ۱میلی

ــر چــه اساســی  اینکــه قیمــت روز توکــن ب
ــا دو  ــا ب ــا در اینج ــود، م ــروش ش خریدوف
بحــث مواجهیــم، یکــی حالتــی اســت کــه 
در مدلــی ماننــد بــورس بــر اســاس عرضه و 
تقاضا کشــف قیمــت انجــام شــود که مــا در 
حال حاضــر بــه ایــن بحــث وارد نشــده ایم و 
چنــدان هــم مــورد توجــه مــا نیســت، بحث 
ــر  ــن ب ــت توک ــه قیم ــت ک ــن اس ــر ای دیگ
اســاس ارزش روز دارایی هــا دیــده شــود 
کــه در اساســنامه تعاونــی پس انــداز و تأمین 
ــه  ــی شــده اســت ک ــن پیش بین مســکن ای
هــر ســه مــاه یک بــار ارزش دارایی هــا 
ــانی  ــه روز رس ــده و آن ب ــانی ش ــه روز رس ب
مبنایــی بــرای قیمت گــذاری توکــن باشــد. 
ــه آن  ــد ب مســئله دیگــری کــه در اینجــا بای
ــاس  ــر اس ــه ب ــت ک ــن اس ــم ای ــه کنی توج
پیش فــرض مــا افــرادی کــه در اینجــا 
دنبــال  بــه  می کننــد  ســرمایه گذاری 
ــاه  ــه کوت ــتند و ن ــدت هس ــد م ــرمایه بلن س

ــدت.  م

هــدفوزارتتعــاونازارایــه
مــدلتعاونــیپــسانــدازو

تأمیــنمســکنچیســت؟
مــدل تعاونــی پس انــداز و تأمیــن مســکن، 
ــی  ــده دارد، یک ــر عه ــت را ب ــد مأموری چن
ــا  ــه م ــد ک ــم می کن ــکان را فراه ــن ام ای
دارایی هــای راکــد را بــه ســرمایه نقــد 
ــن  ــتوانه آن تأمی ــه پش ــم و ب ــل کنی تبدی

ــوان  ــاده را می ت ــه شــده اســت و کاری کــه اتفــاق افت ایــن طرحــی کــه ارائ
یــک همــکاری مشــترک میــان مجموعــه دانشــی شــرکت ققنــوس و اداره 
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــاون وزارت تع ــت تع ــاون معاون ــعه تع کل توس
دانســت کــه در بحــث دانشــی و علمــی بــا شــرکت ققنــوس یــک همفکری 
شــکل گرفــت تــا ایــن طــرح پی ریــزی و مطــرح شــود، بــه بــاور مــن ایــن 
ــک  ــوان ی ــه عن ــوس، ب ــه ققن ــت مجموع ــت و ظرفی ــد اس ــک کار جدی ی
ــد هــم در بحــث معرفــی و هــم در توســعه  ــان می توان مجموعــه دانش بنی

ــد ــر باش ــور مؤث ــرمایه گذاری در کش ــدل از س ــن م ای
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نقدینگــی انجــام دهیــم، بحــث دیگــر این 
ــهروندی  ــوان ش ــه عن ــما ب ــه ش ــت ک اس
ــا  کــه در کشــور زندگــی می کنیــد شــاید ب
ــت  ــش قیم ــورم و افزای ــی ت ــت فعل وضعی
مســکن در کشــور نتوانیــد بــه راحتــی 
ــدازی  ــر پس ان ــی اگ ــوید، حت ــه دار ش خان
ــس  ــن پ ــید ای ــته باش ــکار داش ــرای این ب
انــداز آخــر هــر ســال یــا ســه ســال 
ــر  ــده و دیگ ــته ش ــش کاس ــار ارزش یکب
قــدرت خریــد الزم را نــدارد؛ بنابرایــن 
افــراد بــه ناچــار پس اندازهــای خــرد 
خــود را وارد بــازار ارز و طــا می کننــد، 
لــذا ایــن تعاونــی بــرای افــراد ایــن 
ــرمایه   ــه س ــد ک ــم می کن ــت را فراه فرص
ــاک  ــازار ام ــود را در ب ــرد خ ــی خ و دارای
و مســتقات در شــکل ســهام تعاونــی 
ــت  ــدر قیم ــر ق ــد و ه ــرمایه گذاری کنن س
ــد  ــدا کن ــش پی امــاک و مســتقات افزای
ــا آن  ــب ب ــز متناس ــا نی ــی آنه ارزش دارای
رشــد پیــدا خواهــد کــرد و در کنــار آن 
نیــز می توانــد بــازار بالقــوه ای بــرای 
ــر روی  ــه ه ــد. ب ــکن باش ــازندگان مس س
بخــش عمــده افــرادی کــه در ایــن حــوزه 
ســرمایه گذاری می کننــد بــه دنبــال 
ــل  ــا می ــب ب ــدن متناس ــه ش صاحب خان
خــود هســتند، توکــن ســهام تعاونــی 
ــئله  ــن مس ــکن ای ــن مس ــداز و تأمی پس ان
را نیــز مدیریــت می کنــد بــه ایــن صــورت 
کــه بــرای مثــال بــرای شــما ایــن امــکان 
ــی  ــدت زمان ــا در م ــد ت ــم می کن را فراه
مشــخص و بــا ســرمایه  هــای خــرد و پس 
ــازار مســکن  ــد در ب اندازهــای خــود بتوانی
ــت  ــوان مالکی ــه ت ــه ســطحی ک ــود را ب خ
ــد. ــک کنی ــید نزدی ــته باش ــکن داش مس

نحــوهبازخریــدتوکــنبــهچــه
صــورتاســت؟

تعهــد بــاز خریــد توکــن بــا شــرکت تعاونــی 

ــت. اس

دربــارهایــنتوکــنآیــاســقفی
ــهازایهــرنفــر ــرایخریــدب ب

تعریــفشــدهاســت؟
بلــه ســقف خریــد مشــخص اســت و کمینه 
خریــد مبلــغ ۱ میلیــون تومــان معــادل یک 
ســهم اســت و بیشــینه خریــد هــم درصدی 
ــه  ــل عرضــه ب از 49 درصــد کل ســهام قاب

ــر عضو اســت. ســهامداران غی

ــطدر ــرکتهایواس ــشش نق
ایــنطــرحچیســت؟

آنچــه مــا به عنــوان شــرکت واســط تعریف 
کرده ایــم در الیــه پایین تــر شــرکت 
پس انــداز و تعاونــی مســکن تعریــف 
می شــود، مــا بــرای اینکــه کمتریــن 
ســطح مشــکات آتی را در بحــث مدیریت 
داشــته باشــیم شــیوه ســرمایه گذاری 
شــرکت پس انــداز و تأمیــن مســکن در 
شــرکت های زیــر مجموعــه را نیــز بــه 
ــم  ــی کرده ای ــنامه پیش بین ــی در اساس نوع
بــه ایــن صــورت کــه خــود شــرکت تعاونی 
پس انــداز و تأمیــن مســکن به صــورت 
ــازنده  ــوان س ــه عن ــد ب ــتقیم نمی توان مس
وارد شــود و تنهــا کارکــرد تأمیــن ســرمایه 
ــازی را  ــاخت و س ــد س ــر بخواه را دارد و اگ
انجــام دهــد بایــد شــرکت هایی اقمــاری در 
زیــر مجموعــه خــود تأســیس کنــد کــه آن 
شــرکت های اقمــاری ســازندگان مســکن 
ــه صــورت  ــد ب ــال می توان ــه ح هســتند، ک
صنــدوق  به صــورت  باشــد،  شــرکت 
ســرمایه گذاری مســکن نــزد بــورس باشــد 
یــا می توانــد مشــارکت با ســایر ســازندگان 
باشــد، یعنــی یــک شــرکت ســازنده وجــود 
ــن مســکن  ــداز و تأمی دارد و شــرکت پس ان
کار ســاخت و ســاز را بــا آن  انجــام می دهــد 
و در بحــث مدیریت تعــارض ذی نفعــان نیز 

ــر شــرکت  ــه اگ ــی شــده اســت ک پیش بین
ــا یــک مجموعــه ای  بخواهــد بــه فــرض ب
ــود  ــاری خ ــرکت های اقم ــارج از ش ــه خ ک
ــت آن  ــن حال ــد در ای ــارکت کن ــت مش اس
ــا او  ــارکت ب ــت مش ــرار اس ــه ق ــردی ک ف
صــورت بگیــرد متناســب بــا میــزان مبلغی 
ــکن  ــن مس ــداز و تأمی ــرکت پس ان ــه ش ک
ــه  ــد ضمانتنام ــد بای ــت می کن ــه او پرداخ ب

ــد. ــه کن ــر ارائ معتب

تعاونــی شــرکتهای آیــا
خواهنــد مالیــات مشــمول
شــدوچــهمالیاتهایــیبــه
شــرکتهایتعاونــیبســته

خواهــدشــد؟
ــی  ــرکت های تعاون ــون ش ــاس قان ــر اس ب
ــات  ــت از مالی ــد معافی ــزان 25 درص ــه می ب
ابــرازی دارنــد، یعنــی مالیاتــی کــه بــر 
اســاس اطاعــات اظهارنامــه مالیاتــی 
ــا  ــا ب ــی ه ــرای تعاون ــود ب ــخص می ش مش
ــد،  ــد ش ــبه خواه ــد محاس ــب 75درص ضری
ــی اســت  ــف مالیات ــن تخفی ــن فراگیرتری ای
ــار  ــد، در کن ــی دارن ــرکت های تعاون ــه ش ک
ایــن تخفیــف بســته بــه نــوع فعالیتــی کــه 
انجــام می دهنــد، اگــر موضــوع فعالیــت بــر 
ــون مالیات هــای مســتقیم معاف  اســاس قان
از مالیــات باشــد آن معافیــت را شــرکت های 
ــر در شــاخه  ــال اگ ــرای مث ــد، ب ــی دارن تعاون
کشــاورزی معافیــت داشــته باشــیم شــرکت 
ــی کشــاورزی مشــمول آن معافیت نیز  تعاون
خواهــد شــد، همچنیــن معامــات تعاونی ها 
ــت و  ــات اس ــاف از مالی ــان مع ــا اعضایش ب
ــال  ــز در نقــل و انتق تعاونی هــای مســکن نی
ــت  ــه اعضــا معافی ــی ب ــند از تعاون ــن س اولی

ــد.  ــی دارن مالیات

درایــنمــوردخــاصبحــثتوکن
مالیــاتبــهچــهصورتاســت؟

ــی را در  ــکالت آت ــطح مش ــن س ــه کمتری ــرای اینک ــا ب م
بحــث مدیریــت داشــته باشــیم شــیوه ســرمایه گذاری 
ــرکت های  ــکن در ش ــن مس ــداز و تأمی ــرکت پس ان ش
زیــر مجموعــه را نیــز بــه نوعــی در اساســنامه پیش بینی 
ــی  ــرکت تعاون ــود ش ــه خ ــورت ک ــن ص ــه ای ــم ب کرده ای
پس انــداز و تأمیــن مســکن به صــورت مســتقیم 
ــا مــدل  ــوان ســازنده وارد شــود و تنه ــه عن ــد ب نمی توان
تأمیــن ســرمایه را دارد و اگــر بخواهــد ســاخت و ســازی 
را انجــام دهــد بایــد شــرکت هایی اقمــاری در زیــر 
ــرکت های  ــه آن ش ــد ک ــیس کن ــود تأس ــه خ مجموع

ــتند ــکن هس ــازندگان مس ــاری س اقم
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ــن مطــرح  ــوان توک ــه عن ــا ب ــه م ــی ک بحث
ــهام  ــروش س ــد و ف ــع خری ــم در واق می کنی
شــرکت اســت و خرید وفــروش ســهام 
ــر در  ــد، اگ ــت رخ می ده ــه دو حال ــرکت ب ش
حالــت خــروج از شــرکت باشــد یعنی ســهام 
شــرکت را بــه تعاونــی واگــذار کنیــد در ایــن 
ــر  ــود و اگ ــات نمی ش ــمول مالی ــت مش حال
ــهام  ــوی س ــه عض ــد ب ــز بخواه ــی نی تعاون
بفروشــد در آن حالــت نیــز مشــمول مالیــات 
نمی شــود، امــا اگــر نقــل و انتقــال قرار باشــد 
بین افــراد صــورت بگیــرد مشــمول پرداخت 

مالیــات نقــل و انتقــال ســهام می شــود. 

حداقــلمیــزانتوکنــیکــهیک
ــد ــداریکن ــدخری ــردمیتوان ف

چــهمقــداراســت؟
حداقــل میزانــی کــه فــرد می توانــد 
ــای  ــت، مبن ــن اس ــد ۱ توک ــداری کن خری
ــر مبنــای ســهم واحــد اســت زیــرا  توکــن ب
در قانــون تعــاون  پــاره ســهم تعریــف نشــده 

اســت.

آیــاایــنراهحــل،راهحــلنهایی
بــرایحــلچالــشامالکمــازاد

ــت؟ ــااس بانکه
ــی  ــن راه حــل نهای ــوان گفــت کــه ای نمی ت
ــه در آن  ــوده ک ــده ای ب ــک ای ــا ی ــت، ام اس
ــتفاده  ــود اس ــی موج ــای قانون از ظرفیت ه
شــده و ایــن مســیر تعریــف شــده اســت. راه 
دیگــر می توانــد برگــزاری مزایــده و فــروش 
ــن  ــد، ای ــازاد باش ــای م ــاک و دارایی ه ام
امــر بســتگی بــه سیاســتی دارد که سیســتم 

بانکــی اتخــاذ کــرده اســت.

ــیای ــهویژگ ــکارچ ــنراه ای
دارد؟

ــه  ــد ک ــم می کن ــی را فراه ــکار  امکان ــن راه ای
ــود  ــای خ ــت دارایی ه ــه نحــوی مالکی ــک ب بان
ــرمایه  ــه س ــد آن را ب ــا 49درص ــد ام ــظ کن را حف

تبدیــل کــرده و بتوانــد آن را وارد چرخــه گــردش 
ــد. ــی کن مال

ــدامالکمســکونی ــکانخری ام
توســط شــده ســاخته
ــن ــاتوک شــرکتهایواســطب

ســهاموجــوددارد؟
امــکان پذیــر بــودن این مســئله بســتگی به 
ــا شــرکت  ــازندگان ب ــه س ــراردادی دارد ک ق
منعقــد می کننــد، بــرای مثــال ممکــن 
ــن  ــداز و تأمی ــی پس ان اســت شــرکت تعاون
مســکن در قــرارداد بــا ســازندگان ایــن 
ــهام  ــن س ــه توک ــد ک ــرح کن ــرط را مط ش
ــه  ــق الی ــد و از طری ــمیت بشناس ــه رس را ب
ــع در  ــه و در واق ــراد گرفت ــطی آن را از اف واس
حکــم واســطی باشــد کــه تعاونــی ســهامی 
ــه  ــه اســت را ب ــن فروخت ــب توک ــه در قال ک

ــد. ــودش برگردان خ

احتمالــی چالشهــای چــه
توکنســازی روی پیــش
ملــکازمنظــررگوالتــویو
دارد؟ وجــود مقرراتگــذاری
تــا جایــی کــه بنــده مطلعــم نبایــد مشــکل 
خاصــی وجــود داشــته باشــد، در حــال حاضر 
ما ظرفیــت امضــای الکترونیک را در کشــور 
ظرفیت هــای  و  کرده ایــم  پیاده ســازی 
قانون تعــاون را هــم داریــم؛ بنابرایــن در این 
ــد مســئله  ــن نوعــی نبای ــه نظــر م حــوزه ب
ــاره بحث هــای  خاصــی داشــته باشــیم. درب
نظارتــی ای در ایــن حــوزه مطــرح می شــود 
نیــز باالتریــن اتفاقــی کــه بــر اســاس ایــن 
ــارض  ــئله تع ــد، مس ــد رخ ده ــدل می توان م
ــع  ــارض مناف ــن تع ــه ای ــت ک ــع اس مناف
ممکــن اســت میــان اعضــای تعاونی هــا بــا 
ــا میــان  ســهامداران غیــر عضــو رخ دهــد ی
مدیــران و ســهامداران، آنچــه در تحقیقات و 
پژوهش ها بررســی شــده اســت، اســتفاده از 
رکــن بازرســی توانمنــد اســت کــه می تواند 
ایــن تعــارض را بــه حداقــل برســاند و 

سوءاســتفاده را کاهــش دهــد، دربــاره بحــث 
شــفافیت نیز بســتر ســامانه جامع هوشــمند 
بخــش تعــاون را داریــم کــه تمــام داده هــا از 
ــرار  ــراد ق ــار اف ــد در اختی ــق آن می توان طری
گرفتــه و بــرای افراد قابل مشــاهده باشــد، در 
بحث بازرســی هــم در اساســنامه پیش بینی 
شــده اســت کــه بــازرس بایــد عضــو جامعه 
حســابداران رســمی و مــورد تأییــد ســازمان 

ــورس باشــد. ب

ــن ــهای ــدک ــیمیکنی پیشبین
توکــنســهامتعاونــیچــه

ــود؟ ــیش ــیاجرای زمان
اجرایــی شــدن ایــن مــدل تعاونــی و 
توکن ســازی ســهام آن فرمایشــی نیســت، 
ــن  ــه م ــت ک ــورت نیس ــن ص ــه ای ــی ب یعن
ــک شــرکت  ــم ی ــا می توانی ــردا م ــم ف بگوی
بــر ایــن اســاس تشــکیل دهیــم، 80 درصــد 
زیرســاخت شــرکت آمــاده اســت و 20درصد 
اجرایی نشــده اســت کــه درگاه خریدوفروش 
ســهام توســط مــردم از آن جملــه اســت کــه 
کار چنــدان دشــواری نیســت امــا پیــش نیاز 
این بحــث اســتقبال افــراد اســت کــه چنین 
شــرکتی را تشــکیل داده و عرضــه ســهام به 

صــورت توکــن انجــام شــود. 

آیــاوزارتخانــهتنهــانقــش
ــا ــتی ــدداش ــیخواه حاکمیت
ــر ــمدرنظ ــیه ــهاجرای برنام

دارد؟
در حــال حاضــر دیدگاه مــا در بخــش نظارتی 
و حاکمیتــی اســت، البتــه ممکــن اســت کــه 
در بلنــد مــدت هلدینگ هــا و مجموعه هــای 
اقتصــادی کــه بــا وزارتخانــه در ارتبــاط 
هســتند اســتقبال کــرده و بخواهنــد وارد این 
ــتر  ــر بیش ــال حاض ــا در ح ــوند، ام ــوزه ش ح
بحــث مــا فراهــم کــردن امکانــات اجرایــی 
شــدن ایــن نــوع از تعاونی هــا و ارائــه مــدل و 

ــی اســت.  ــردن شــرایط قانون فراهــم ک

ــن حــوزه  ــی ای کــه در ای ــاره بحث هــای نظارت درب
ــر  ــه ب ــی ک ــن اتفاق ــز باالتری ــود نی ــرح می ش مط
اســاس مدلــی کــه وجــود دارد می توانــد رخ 
ــن  ــه ای ــت ک ــع اس ــارض مناف ــئله تع ــد، مس ده
ــای  ــان اعض ــت می ــن اس ــع ممک ــارض مناف تع
تعاونی هــا بــا ســهامداران غیــر عضــو رخ دهــد یــا 
میــان مدیــران و ســهامداران، آنچــه در تحقیقــات 
ــتفاده از  ــت، اس ــده اس ــی ش ــا بررس و پژوهش ه
رکــن بازرســی توانمنــد اســت کــه می توانــد ایــن 
ــتفاده را  ــاند و سوءاس ــل برس ــه حداق ــارض را ب تع

ــد ــش ده کاه
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 کودک نابالغ NFT برای بالغ شدن
به زمان نیاز دارد

ــواره  ــود، هم ــئله ای داغ می ش ــون مس ــایعات پیرام ــار و ش ــازار اخب ــه ب هنگامی ک
حقایقــی پنهــان و واقعیت هایــی مســتتر در پشــت پــرده آن موضــوع قــرار 
می گیــرد. یکــی از مباحــث داغ گفت وگــوی محافــل امــروزی بالک چیــن، 
ــازی را در  ــن ب ــه زمی ــی ک ــت. توکن های ــان NFT اس ــا هم ــا ی ــای بی ت توکن ه
برخــی حوزه هــا ماننــد آثــار هنــری دیجیتــال بــه کلــی تغییــر داده انــد. از همیــن 
ــه  ــن عرصــه اســت. ب ــاالن ای ــف فع ــن وظای رو آگاهــی و آگاهی رســانی از مهم تری
همیــن منظــور مصاحبــه ای کاوشــگرانه را بــا پرهــام لیلیــان سرپرســت امــور مالی، 
توکن ســازی و اقتصــاد توکن صرافــی مزدکــس ترتیــب داده ایــم و مســائل بنیادین 
ایــن حــوزه در مصاحبــه پیــش رو مــورد پرســش و بحــث قرارگرفتــه اســت. آنچــه 

ــت: ــنفت اس ــن گفت وش ــروح ای ــد مش ــی می آی در پ

مهدیفوقی
عضو تحریریه ققنوس
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ــرمایهگذاری ــکس ــهی ــهNFTبهمثاب ــوانب ــامیت آی
نــگاهکــرد؟

ــه  ــم ک ــخص کنی ــد مش ــدا بای ــش ابت ــن پرس ــه ای ــخ ب ــرای پاس ب
ــری  ــر هن ــا یــک اث ــا از ســرمایه گذاری چیســت؟ اینکــه م منظــور م
ــار  ــه آث ــازاری کــه ب ــر از ب ــازاری غی ــا در ب ــم، آی ــداری می کنی را خری
ــنتی  ــازار س ــی ب ــد یعن ــط باش ــن مرتب ــوزه باک چی ــال و ح دیجیت
آثــار هنــری آیــا می تــوان بــه ایــن دارایی هــا به مثابــه یــک 
ــت،  ــًا آری اس ــواب آن قطع ــر؟ ج ــا خی ــرد ی ــگاه ک ــرمایه گذاری ن س
ــازار  ــن ب ــا ای ــا در دنی ــت ام ــک اس ــازار کوچ ــن ب ــران ای ــه در ای البت
ــه  ــد ایــن دارایی هــا را معامل ــوده و افــراد به آســانی می توانن ــر ب زنده ت
کننــد، دارایی هایــی ماننــد آثــار هنــری کمیــاب یــا کارهــای دســتی 
ــی  ــری، یعن ــار هن ــی آث ــده اند و به طورکل ــت ساخته ش ــه به زحم ک
ــن  ــال ای ــر اســت و ح ــارج از کشــور بزرگ ت ــری در خ ــار هن ــازار آث ب
ــده اند.  ــز ش ــن توکنای ــتر باک چی ــر بس ــده اند و ب ــال ش ــار دیجیت آث
اکنــون شــما یــک نقاشــی را شــاید نتوانیــد فروختــه و نقــد کنیــد، اما 
ــای  ــر مبن ــرار داده و ب ــه ق ــوان وثیق ــی به عن ــد آن را در جای می توانی
آن وام دریافــت کنیــد؛ امــا اینکــه بــه NFT آثــار می تــوان به عنــوان 
ــه  ــن ب ــن ای ــر م ــه نظ ــر ب ــا خی ــرد ی ــگاه ک ــرمایه گذاری ن ــک س ی
ــازار و وضعیــت مالکیــت اصیــل  ــه ایــن ب دیــدگاه هرکــس نســبت ب
 NFT ــکل ــن در ش ــه روی باک چی ــرا آنچ ــردد، زی ــی بازمی گ دارای
ــت  ــی نیســت، مالکی ــل دارای ــت اصی ــًا مالکی ــود، الزام ــل می ش منتق
اصالــت دارایــی در اکثــر مــوارد همچنــان بــرای صاحــب اثــر باقــی 
ــه نقاشــی و  ــا ب ــد باشــد و تنه ــزی می توان ــر چی ــر ه ــن اث اســت و ای
ــر  ــد ه ــود و می توان ــدود نمی ش ــکل مح ــن ش ــه ای ــی ب دارایی های
ــی  ــرای جابجای ــه ب ــکاری ک ــه یک راه ــرای نمون ــد ب ــزی باش چی
ــرای  ــه ب ــر ک ــک کاراکت ــا ی ــد ی ــی کرده ای ــی طراح ــری دارای یکس
ــاص  ــی خ ــا ویژگ ــزی ب ــر چی ــد و ه ــی کرده ای ــازی طراح ــک ب ی
می توانــد بــه NFT تبدیــل شــود؛ امــا اینکــه مــا بــه این هــا به مثابــه 
ــن در  ــر م ــه نظ ــم ب ــگاه کنی ــدت ن ــرمایه گذاری در بلندم ــک س ی
بلندمــدت امکانــش ممکــن نیســت. یکــی بحــث جدیــد بــودن ایــن 
بــازار اســت کــه هنــوز ایــن بــازار تثبیــت نشــده اســت و اتفاقاتــی که 
ــازار رخ دهــد هنــوز مشــخص نشــده اســت  ممکــن اســت در ایــن ب
ــازار شــکل  ــادی در ب بااینکــه در همیــن مــدت هــم برخوردهــای زی
ــا  ــد کــه رمزگــذاری می شــدند ام ــاری بودن ــه آث ــرای نمون گرفــت، ب
ــد و مدعــی می شــدند کــه  ــر را می کردن ــت اث کســانی ادعــای مالکی
 NFT ــن ــر ای ــت دیگ ــک مارک ــا ی ــن ی ــک باک چی ــر در ی پیش ت
ــوج  ــن م ــه ای ــن اســت ک ــر ممک ــوی دیگ ــده اســت، از س ــد ش تولی
ــی  ــات نباشــد، یعن ــا ثب ــن رشــد ب ــذرا باشــد و ای ــوج گ ــک م NFT ی

ــن  ــد ممک ــداری کرده ای ــی خری ــک مبلغ ــا ی ــما ب ــه ش ــی ای ک دارای
اســت در چنــد ســال آینــده بــی ارزش شــود یــا عکســش هــم ممکن 
اســت اتفــاق بیفتــد، بحــث دیگــر موضــوع دزدی و جعــل اســت کــه 
ــد  ــه چن ــل ب ــد، جع ــی رخ می ده ــر خیل ــال حاض ــل در ح ــن جع ای
ــد، یکــی اینکــه شــما روی یــک  ــاق بیفت صــورت ممکــن اســت اتف
مارکــت دیگــری ایــن اثــر را بــه فــروش برســانید، فــرض کنیــد کــه 
شــما هــش آن کاری کــه انجــام داده ایــد را تغییــر داده یــا عکســش 
ــری  ــت دیگ ــک مارک ــپس در ی ــد و س ــود کنی ــری آپل ــای دیگ را ج
همــان اثــر را بــه فــروش برســانید، اینکــه اثــر شــما اثــر اصــل اســت 
یــا اثــر فــردی کــه روی یــک مارکــت دیگــر اســت بحثــی اســت که 
ــًا  ــدارد و صرف ــود ن ــرای آن وج ــزی ب ــل غیرمتمرک ــان راه ح همچن
ــه ایــن نکتــه نــگاه کــرد کــه کدام یــک زودتــر ایــن اثــر  می تــوان ب
ــر  ــاره اث ــد درب ــدر می توان ــی چق ــه کس ــد و چ ــذاری کرده ان را رمزگ

ــد. ــه ده ــتندات ارائ مس
یعنــیاینکــهبــراینمونــهمــایــکنقاشــیداریــم

NFTــک ــازیموی ــومازآنبس ــکNFTرویاتری وی
ــوس؟ ــبکهققن ــررویش دیگ

ــا  ــد ی ــد باش ــف می توان ــن مختل ــا روی دو باک چی ــًا، ی ــه دقیق بل
روی دو فروشــگاه مختلــف؛ دو فروشــگاه مختلــف یعنــی چــه، 
ــی  ــبکه های باک چین ــه ش ــبت ب ــه نس ــوس ک ــر از ققن صرف نظ
عمومــی دیگــر محدودتــر اســت، فــرض کنیــد روی یــک 
ــرای  ــود دارد ب ــف وج ــگاه مختل ــد فروش ــوم چن ــد اتری ــبکه مانن ش
ــن  ــدادی از ای ــان روی تع ــف می ــر مختل ــد نف ــا چن ــروش NFTه ف
فروشــگاه ها یــک اثــر را مینــت یــا بــه اصطــاح توکنایــز می کننــد 
حــال اینکــه کدام یــک نخســتین بــار عمــل مینــت کــردن را انجــام 
ــه  ــراد اســت و چ ــن اف ــک از ای ــرای کدام ی ــر ب داده اســت و حــق اث
ــوب  ــوز چارچ ــه هن ــت ک ــری اس ــد ام ــه ده ــد ارائ ــی را بای مدارک
ــرای آن تعریف نشــده اســت. یــک راه دیگــر جعــل کــردن  دقیقــی ب
هــم ایــن اســت کــه عکســی را کــه قــرار بــوده هــش گیــری شــود 
ــل از آن  ــک پیکس ــود ی ــداری ش ــن نگه ــش آن روی باک چی و ه
عکــس را تغییــر دهنــد کــه در آن صــورت هــش آن تغییــر می کنــد. 
یــک پیکســل خیلــی کوچــک کــه حتــی بــا بزرگنمایــی هــم قابــل 
ــک  ــک ی ــی کوچ ــل خیل ــک پیکس ــر ی ــا تغیی ــت. ب ــخیص نیس تش
ــد.  ــل کنن ــر را جع ــن اث ــد ای ــده و می توانن ــه ش ــد گرفت ــش جدی ه
ــری  ــار هن ــه در آث ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــه وج ــی ک ــال موضوع ح
ــش از  ــطح پی ــرا س ــت زی ــخت تر اس ــن کار س ــی ای ــی فیزیک نقاش
ــی در  ــی فیزیک ــن نقاش ــته و ای ــود داش ــی وج ــی فیزیک NFT نقاش

جایــی احــراز شــده و مشخص شــده کــه مالکیــت و اصالــت ایــن کار 
از چــه کســی اســت و ســپس NFT آن مــورد اســتفاده قــرار می گیرد 
و شــاید اگــر کســی هــم دابــل اســپندینگ انجــام دهد بتــوان بــه اثر 
فیزیکــی ثبــت شــده اســتناد کــرد و حــق مالکیــت را مشــخص کرد. 
ــه نگهــداری  ــوط ب ــود بحــث دزدی هــم مرب ــن راه هــای جعــل ب ای
ــف  ــد در کی ــداری کنی ــا نگه ــی را در کج ــن دارای ــه ای ــت، اینک اس
پــول نگهــداری کنیــد، در متامســک نگهــداری کنیــد یــا هــر جــای 
ــا  ــی را ب ــن دارای ــدن ای ــده ش ــک های دزدی ــا ریس ــری، این ه دیگ

ــراه دارد. ــه هم ــود ب خ

بــاتوجــهبــهمخاطراتــیکــهدرحــالحاضــرپیــش
ــه ــابهمثاب ــهNFTه ــمب ــتنمیتوانی ــااس رویم

ــم؟ ــگاهکنی ــرمایهگذارین ــکروشس ی
ــه آنچــه  ــا توجــه ب ــن مطــرح می شــود ب ــا از نظــرگاه م ــه این ه البت
ــن  ــر م ــت دارم. از نظ ــه مالکی ــبت ب ــه نس ــدی ک ــم و آن دی می بین
ــاد، ارگان،  ــک نه ــه ی ــت ک ــن نیس ــر از ای ــه غی ــزی ب ــت چی مالکی
ــرد؛  ــزی را بپذی ــما روی چی ــت ش ــی مالکی ــا دولت ــز ی ــکان متمرک م
یعنــی اگــر آن نهــاد مالکیــت شــما را نپذیــرد شــما هــر مدرکــی هــم 
ــث  ــس در بح ــود، پ ــراز نمی ش ــما اح ــت ش ــاز مالکی ــد ب ــه کنی اقام
ــم  ــد و ه ــما را بپذیرن ــت ش ــد مالکی ــه بای ــراد جامع ــم اف ــت ه مالکی
اینکــه دولــت یــا ارگان متمرکــزی مالکیــت شــما را روی آن دارایــی 
ــن  ــن بحــث مالکیــت در ای ــرد؛ بنابرای ــد بپذی کــه ادعــای آن را داری
ــا  ــاره رمزارزه ــی درب ــال وقت ــد، ح ــز باش ــد متمرک ــوع می توان موض
ــاره  ســخن می گوییــم وضعیــت مالکیــت متفــاوت اســت چــون درب
ــتند،  ــر هس ــض پذی ــم و تعوی ــت می کنی ــی صحب ــای مثل توکن ه
ــه  ــک ب ــا نزدی ــز ی ــت غیرمتمرک ــاره مالکی ــم درب ــا می توانی در آنج
 )NFT( ــا ــای بی ت ــاره توکن ه ــا درب ــم، ام ــت کنی ــز صحب غیرمتمرک

ــش مواجــه اســت. ــا چال ــد ب ــن فراین ای
مســئله ای کــه در اینجــا بایــد مطــرح کــرد ایــن اســت کــه آنچــه که 
ــی  ــار دیجیتال ــد نقاشــی و آث ــاری مانن ــرای آث ــون بحــث شــد ب تاکن
ــا  ــد؛ ام ــدق کن ــد ص ــت می توان ــده اس ــزار ساخته ش ــا نرم اف ــه ب ک
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ــم  ــگاه می کنی ــا یکــی دیگــر از کاربردهــای NFT را ن ــی کــه م زمان
مثــل کاراکترهایــی کــه در بازی هــای مختلــف طراحــی شــده 
ــازی اســتفاده می شــود و در آنجــا احــراز  ــن ب ــا در ای ــه تنه اســت ک
ــک  ــه ی ــازی به مثاب ــده ب ــعه دهن ــرکت توس ــرا ش ــت، زی ــده اس ش
نهــاد بیرونــی مالکیــت ایــن NFT را احــراز کــرده اســت، حتــی اگــر 
ــازی تأییــد می کنــد کــه  ایــن نهــاد غیرمتمرکــز باشــد خــود ایــن ب
کاربــرد ایــن دارایــی در ایــن بــازی اســت. در ایــن حالــت بــاز ایــن 
ــز می شــود  ــا نیمه متمرک ــز ی ــاد متمرک ــک نه ــه ی ــدل ب شــرکت مب
ــت  ــن حال ــدارد. در ای ــرد ن ــری کارب ــای دیگ ــن NFT در ج ــرا ای زی
ــه  ــی ک ــی زمان ــود و حت ــر می ش ــا کمت ــرد NFT برخورده از کارب
ــورد  ــن برخ ــم ای ــت می کنی ــای NFT در DeFi صحب ــه کاربرده ب
کمتــر هــم می شــود، یعنــی هــر قــدر مــا بــه ســمت دنیــای 
ــل  ــا قب ــه در دنی ــی ک ــار فیزیک ــم و از آث ــت می کنی ــال حرک دیجیت
ــائلی  ــل و مس ــث جع ــان در بح ــویم کارم ــتند دور می ش ــس هس لم
ــر  ــد کمت ــش بیای ــت پی ــن اس ــت ممک ــه مالکی ــون مقول ــه پیرام ک

. می شــود

آیادرآمدهایحوزهNFTشاملمالیاتمیشوند؟
ایــن بحــث در بســیاری از کشــورها تــا حــدی پیــش رفتــه اســت هر 
چند هنــوز کامــل نشــده اســت و چارچوبــی بــرای آن مشخص شــده 
ــا  ــد ب ــه پیگیــری کنن ــه باشــد، هــش را چگون کــه محاســبات چگون
ــوع  ــا از ن ــن دارایی ه ــا ای ــود، آی ــام ش ــبات انج ــی محاس ــه روش چ
درامــد اســت یــا ســود ســرمایه. بایــد گفــت کــه بــه 3 صــورت روی 
ــک NFT را  ــما ی ــه ش ــی ک ــود، زمان ــته می ش ــات بس ــا مالی NFT ه

بــا کریپتوهــای مثلــی خریــداری کرده ایــد، یعنی شــما یــک NFT را 
بــا بــرای مثــال رمــزارز اتریــوم یــا بیــت کویــن خریــداری کرده ایــد، 
دوم زمانــی اســت کــه یــک NFT را بــا یــک NFT دیگــری مبادلــه 
ــت  ــزارز اس ــه آن رم ــود ب ــل NFT خ ــان تبدی ــر زم ــد و دیگ می کنی

یعنــی زمان فــروش. طــی ایــن ســه صــورت بــه NFT مالیــات تعلق 
ــر  ــرد ب ــق می گی ــه چــه صــورت تعل ــات ب ــن مالی ــال ای ــرد ح می گی
مبنــای افزایــش قیمــت دالر مالیــات را محاســبه می کننــد و مالیــات 
به صــورت مالیــات بــر ســود ســرمایه اســت و نــه مالیــات بــر درآمــد؛ 
یعنــی گویــی شــما یــک دارایــی ماننــد ملــک یــا هــر چیــز دیگــری 
ــروش  ــان ف ــت و زم ــرده اس ــود ک ــی س ــس از مدت ــته اید و پ را داش
ــی 28 درصــد  ــرخ تقریب ــا ن ــد ب ــه کســب کرده ای ــودی ک ــد از س بای
ــه دالر انجــام  ــر پای ــن محاســبات ب ــه ای ــد ک ــات پرداخــت کنی مالی
می شــود؛ یعنــی اگــر شــما فــارغ از اینکــه اتریــوم چــه قیمتــی بــوده 
 NFT و چقــدر افزایــش قیمــت کــرده اســت، 5000 دالر هزینــه یک
ــود،  ــما ۱0000 دالر می ش ــال NFT ش ــک س ــس از ی ــد و پ را داده ای
ــات 28  ــد مالی ــرمایه بای ــود س ــما روی آن 5000 دالر س ــال ش ح
ــد؛ کــه ایــن مالیــات 28 درصــدی بعــد از  درصــدی را پرداخــت کنی
یــک ســال اســت یعنــی اگــر کمتــر از ۱ ســال باشــد ســود ســرمایه 
تــا 20 درصــد گرفتــه می شــود و اگــر بیشــتر از یــک ســال باشــد تــا 
28 درصــد بــاال مــی رود؛ ماننــد همــان مالیــات بــر ثــروت و عایــدی 
اســت کــه در ق.م.م آمــده اســت. دقیقــًا حــال ایــن موضــوع در اینجا 

ــود. ــخص می ش ــط IRS  مش توس

حــقمالکیــتاثــربــرایخالقــانایــندســتازآثــار
ــد؟ ــوظمیمان ــورتمحف ــهص ــهچ ب

ــه  ــن نکت ــه ای ــد ب ــوظ می مان ــه محف ــت چگون ــق مالکی ــه ح اینک
بازمی گــردد کــه مالکیــت بــه چــه معناســت و چگونــه احــراز 
می شــود کــه پیش تــر گفتیــم بایــد تعــدادی از افــراد و یــک 
ــر را  ــک اث ــما روی ی ــت ش ــز مالکی ــه متمرک ــا نیم ــز ی ــاد متمرک نه
ــر  ــود، اگ ــات ش ــد اثب ــا می توان ــت کج ــن مالکی ــال ای ــرد. ح بپذی
ــرای  ــگاه ب ــک فروش ــده و در ی ــی زده ش ــرح دیجیتال ــک ط ــا ی تنه
ــخص  ــد و ش ــان را بزن ــری هم ــرد دیگ ــود و ف ــته ش ــروش گذاش ف
ــه  ــا چگون ــد، در اینج ــرح را بزن ــان ط ــس از آن هم ــم پ ــری ه دیگ
می تــوان ایــن مالکیــت را اثبــات کــرد، یــک مــدل ایــن اســت کــه 
ــم، یعنــی  ــم و زمــان بنــدی هــش کــردن را مشــخص کنی ــا بیایی م
اولیــن فــردی کــه ایــن اثــر را هــش کــرده اســت مشــخص کنیــم 
ــن و  ــا باک چی ــاز دارد و ب ــی نی ــاد بیرون ــک نه ــه ی ــم ب ــاز ه ــه ب ک
ــل  ــک راه ح ــت، ی ــوار اس ــد دش ــن فراین ــز ای ــورت غیرمتمرک به ص
نیمــه متمرکــز ایــن اســت کــه یکســری افــراد بیاینــد چــک کننــد 
ــری  ــر، هــش گی ــا خی ــده اســت ی ــر داده ش ــا پیکســلی تغیی ــه آی ک
جدیــدی اتفــاق افتــاده اســت یــا خیــر، آیــا اثــر جــای دیگــری آپلود 
شــده اســت یــا خیــر، این هــا را مشــخص کننــد و درنهایــت مالــک 
اصلــی اثــر را مشــخص کننــد. در حــال حاضــر یکســری ابزارهــای 
نیمه متمرکــزی وجــود دارد بــرای اینکــه ایــن مســائل را خــود 
ــد و اگــر کســی داشــت جعــل و تخلفــی انجــام  ــران چــک کنن کارب
ــادی کــه  ــورت زی ــا ریپ ــه او داده شــود و ب ــی ب ــاز پایین مــی داد، امتی
ــن  ــای ای ــری ابزاره ــود، یکس ــذف ش ــگاه ح ــد از فروش ــه ش مواج
شــکلی وجــود دارد ولــی هنــوز  روشــی قاطعانــه کــه بتوانــد مالــک 
ــد در  ــی را مشــخص کــرده و حق وحقــوق او را کامــًا حفــظ کن اصل
ایــن حــوزه وجــود نــدارد، شــاید خــارج از دنیــای دیجیتــال اگــر اثــر 
ــد  ــر بتوان ثبــت شــده باشــد ســپس NFT آن منتشــر شــود مالــک اث
ــه  ــری ک ــکار دیگ ــد. یک راه ــته باش ــود را داش ــای خ ــر ادع روی اث
ــان اســت، قراردادهــای هوشــمند  وجــود دارد قراردادهــای ریکاردی
ــری  ــد و در آن یکس ــب می کنن ــان ترکی ــای ریکاردی ــا قرارداده را ب
ــی  ــناد خارج ــن هــش اس ــد، ای ــرار می دهن ــی ق ــناد خارج هــش اس
ــت و  ــده اس ــت ش ــی ثب ــر در جای ــک اث ــه، ی ــرای نمون ــت؟ ب چیس
ــت شــده  ــر ثب ــه اث ــی ک ــی از جای ــه اثبات ــا هرگون ــدارک ی آدرس، م

 اگــر شــما فــارغ از اینکــه اتریــوم چــه قیمتــی بــوده و 
چقــدر افزایــش قیمــت کــرده اســت، 5000 دالر هزینــه 
یــک NFT را داده ایــد و پــس از یــک ســال NFT شــما 
10000 دالر می شــود، حــال شــما روی آن 5000 دالر ســود 
ســرمایه بایــد مالیــات 28 درصــدی را پرداخــت کنیــد؛ 
کــه ایــن مالیــات 28 درصــدی بعــد از یک ســال اســت 
یعنــی اگــر کمتــر از 1 ســال باشــد ســود ســرمایه تــا 20 
ــال  ــک س ــتر از ی ــر بیش ــود و اگ ــه می ش ــد گرفت درص

باشــد تــا 28 درصــد بــاال مــی رود
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ــود،  ــرار داده می ش ــمند ق ــرارداد هوش ــود و در ق ــش می ش ــت ه اس
حــال اگــر مســئله ای پیــش بیایــد و قــرار باشــد مســتندی بــه دادگاه 
ارائــه شــود ایــن مــدارک موجــود، مشــخص می کننــد شــما صاحــب 
ــق  ــد شــما خال ــند خارجــی نشــان می ده ــک س ــرا ی ــد زی ــر بودی اث
ایــن اثــر بوده ایــد و ایــن اثــر کار خــود شــما بــوده اســت. ایــن مهــم 
البتــه چنــدان در ایــن حــوزه فراگیــر نشــده اســت ولــی کمابیــش در 

ــت. ــتفاده اس ــال اس ح

ایــنامــرمســتلزمتغییراتــیدرقوانیــنکشــورهــم
اســت...

ــاره ایــران صحبــت کنیــم، از پایــه همــه  ــًا، اگــر بخواهیــم درب دقیق
چیــز بایــد چیــده شــود، خیلــی از انــواع ســود در ایــران تعریف نشــده 

ــت. ــده اس ــا تعریف نش ــا دارایی ه ــکال کار ب ــی از اش ــت، خیل اس

ــی ــهشــکلNFTچــهمزایای ــارب ــزکــردنآث توکنای
دارد؟

ــه  ــا توجــه ب ــه ایــن پرســش بایــد بگویــم ب پیــش از پاســخ گفتــن ب
موجــی کــه مطــرح اســت بیشــتر نقطــه نظــرات بــه ســمت مســائل 
ــت  ــی اس ــک موج ــن ی ــن ای ــر م ــه نظ ــد. ب ــت می کن ــی حرک منف
ــس  ــا پ ــد، ام ــده فروکــش کن ــد ســال آین ــه ممکــن اســت در چن ک
ــر  ــای جدیدت ــود و راهکاره ــر ش ــی بالغ ت ــد خیل ــا بای ــوج ی ــن م از ای
ــر  ــه نظ ــد ب ــه بمان ــد همین گون ــر بخواه ــا اگ ــود ی ــری داده ش و بهت
ــازد.  ــان س ــش را دارد نمای ــه ادعای ــردی ک ــد آن کارب ــن نمی توان م
بــا ایــن حــال، ایــن حــوزه همچنــان بــه ســرعت در حــال گســترش 

ــه رشــد ارزش اســت. ــوده و منجــر ب بیــن عمــوم ب

DeFIوامــورمالــیغیرمتمرکــزچــه NFTدر

باشــد؟ داشــته میتوانــد کاربردهایــی
بحثــی کــه مطــرح اســت و در کشــور مــا زیــاد گســترده نیســت بــه 
ــد  ــی از دارایی هــا مانن ــم خیل ــا می توانی ــن صــورت اســت کــه م ای
ــه  ــر پای ــرار دهیــم و ب عتیقه جــات و امثالهــم را به صــورت وثیقــه ق
 NFT آن مبلغــی وام دریافــت کنیم. ایــن کاربــرد در اینجــا در بحث
پــاس دیفــای ایجــاد شــده اســت، اینکــه شــما یــک توکــن بی تــا 
ــد  ــت، می توانی ــان اس ــرای خودت ــد و ب ــداری کرده ای ــه خری را ک
ــم  ــن، ه ــق ای ــد و از طری ــرار دهی ــا ق ــری از پلتفرم ه روی یکس
ــد.  ــرد کنی ــد آن را خ ــم می توانی ــد و ه ــت کنی ــد وام دریاف می توانی
ــا  ــا اســت؟ خــود NFT هــا توکن هــای ب ــه چــه معن خــرد کــردن ب
ــت  ــری هس ــتانداردهای دیگ ــا اس ــتند ی ــتاندارد ERC721 هس اس
ــی  ــر مثل ــای غی ــر صــورت توکن ه ــه ه ــوند ب ــتفاده می ش ــه اس ک
ــتاندارد  ــتاندارد ERC20 اس ــتند. اس ــی نیس ــن مثل ــتند و توک هس
ــر بســتر  ــردی ب ــای کارب ــد توکن ه ــی اســت، مانن ــای مثل توکن ه
ــرار  ــا را ق ــن بی ت ــک توک ــد ی ــا می توانی ــن پلتفرم ه ــوم، در ای اتری
ــرای  ــر ب ــپس اگ ــود و س ــام ش ــن انج ــذاری توک ــد و ارزش گ دهی
ــون  ــدازه ۱ میلی ــون دالر ارزش دارد به ان ــک NFT ۱ میلی ــه ی نمون
توکــن ERC20 از روی ایــن اثــر ساخته شــده توکــن بی تــا در 
ــه ۱  ــر را ب ــا اث ــما در اینج ــود و ش ــل می ش ــمند قف ــرارداد هوش ق
ــه هرکســی  ــد و می توانیــد آن را ب میلیــون قســمت تقســیم کرده ای
بدهیــد. یکــی دیگــر از کاربردهایــی کــه در دیفــای اســتفاده 
می شــود بحــث تأمیــن نقدینگــی در یــک وضعیــت خــاص اســت 
ــده  ــر انجام ش ــروژه دیگ ــد پ ــخه 3 و چن ــوآپ نس ــی س ــه در یون ک
ــد  ــام دهی ــی انج ــن نقدینگ ــد تأمی ــما می خواهی ــًا ش ــت. مث اس
ولــی نمی خواهیــد از روی بــازه قیمتــی 0 تــا بی نهایــت ایــن 
کار انجــام شــود، بــرای مثــال می خواهیــد روی بــازه قیمتــی 

ــورت  ــن به ص ــود، ای ــام ش ــا 3۱00 دالر انج ــوم 3000 دالر ت اتری
ــا  ــن بی ت ــک توک ــده و ی ــما مشخص ش ــرای ش ــت ب ــک وضعی ی
ــوان  ــا را به عن ــن بی ت ــن توک ــود و ای ــما داده می ش ــه ش )NFT( ب
ــروش  ــه ف ــی ب ــد هرجای ــما می توانی ــی ش ــت معامات ــک وضعی ی
ــدل  ــا م ــا ب ــای بی ت ــب توکن ه ــن ترکی ــدگاه م ــانید، از دی برس
تأمیــن نقدینگــی بــرای صرافی هــای غیرمتمرکــز ازجملــه معــدود 
مدل هایــی اســت کــه می تــوان گفــت دســت کم بــه لحــاظ 

ــد. ــپند، ندارن ــل اس ــکان داب نظــری، ام

چهداراییهاییمیتوانندNFTشوند؟
ــد  ــته باش ــی داش ــی خاص ــه ویژگ ــزی ک ــر چی ــت ه ــوان گف می ت
ــکناس ۱000  ــک اس ــه ی ــرای نمون ــدن دارد، ب ــت NFT ش قابلی
ــدارد  ــی ن ــر تفاوت ــی دیگ ــکناس ۱000 تومان ــک اس ــا ی ــی ب تومان
ــا  ــی امض ــل مس ــی را لیون ــکناس ۱000 تومان ــک اس ــر ی ــا اگ ام
ــم  ــی ه ــکناس های ۱000 تومان ــر اس ــا دیگ ــن ب ــد ای ــرده باش ک
ــیاری دارد.  ــاوت بس ــی تف ــر ارزش ذات ــم از نظ ــت و ه ــر قیم از نظ

ــد... ــکباش ــاصویونی ــهخ ــزیک ــرچی ــیه یعن
 بله دقیقًا درست است

مانندالماسکوهنور...
ــودن ویژگی هــای خاصــی داشــته  ــر از خــاص ب ــه غی ــا ب ــًا، ی دقیق
ــه  ــه ب ــن لحظ ــن همی ــی م ــتند، یعن ــرار نیس ــل تک ــه قاب ــد ک باش
 NFT ــه را ــن لحظ ــان همی ــن زم ــرای م ــه ب ــم ک ــما می گوی ش
ــه  ــر ب ــن NFT دیگ ــد، ای ــان را شــما NFT کنی ــن زم ــر ای ــن، اگ ک
ــه  ــال ۱400 ب ــم شــهریور س ــان هفده ــی زم ــد؛ یعن ــود نمی آی وج
ــرای مــن شــما یــک  ــه آن را اگــر ب همــراه ســاعت و دقیقــه و ثانی
توکــن بی تــا )NFT( کنیــد از ایــن توکــن دیگــر هیــچ گاه نخواهیــم 
داشــت. پــس یــا چیــزی خیلــی خــاص و یونیــک اســت یــا اینکــه 

ــز دارد. ــد ویژگــی متمای چن

ــت  ــده اس ــت ش ــی ثب ــر در جای ــک اث ــه، ی ــرای نمون ب
ــه  ــی ک ــی از جای ــه اثبات ــا هرگون ــدارک ی و آدرس، م
ــرارداد  ــود و در ق ــش می ش ــت ه ــده اس ــت ش ــر ثب اث
ــئله ای  ــر مس ــال اگ ــود، ح ــرار داده می ش ــمند ق هوش
پیــش بیایــد و قــرار باشــد مســتندی بــه دادگاه ارائــه 
شــود ایــن مــدارک موجــود، مشــخص می کننــد شــما 
ــان  ــی نش ــند خارج ــک س ــرا ی ــد زی ــر بودی ــب اث صاح
ــر  ــن اث ــد و ای ــر بوده ای ــن اث ــق ای ــما خال ــد ش می ده
کار خــود شــما بــوده اســت. ایــن مهــم البتــه چنــدان 
در ایــن حــوزه فراگیــر نشــده اســت ولــی کمابیــش در 

ــت ــتفاده اس ــال اس ح
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آیــافــروشچندبــارهیــکاثــردربــازاربــرایخالق
اثــرعایــدیمجــددیایجــادمیکنــد؟

بلــه می توانــد ایجــاد کنــد، همــه چیــز بســتگی بــه شــرایطی دارد کــه 
در قــرارداد هوشــمند )smart contract( مشخص شــده اســت. می تــوان 
مشــخص کــرد کــه هــر بــار معاملــه جدیــد و انتقالــی انجــام می شــود 
ــر ریختــه  ــق اث ــه کیــف پــول خال مبلغــی از آن انتقــال کســر شــده و ب

ــود. ش

درصــورتNFTکــردنآثــارفیزیکــیچــهتمهیداتــی
بــراینگهــداریازاصــلاثــربایــددرنظــرگرفــت؟

ــی از  ــال حاضــر خیل ــه در ح ــم ک ــرح کن ــه را مط ــن نکت ــد ای ــدا بای ابت
ــه همــراه خــود  ــروش می رســند ب ــه ف ــی ب NFT هــا هســتند کــه وقت

ــدار ارســال می شــود. مســئله  ــرای خری ــر هــم ب توکــن NFT اصــل اث
ایــن اســت کــه ایــن ســاختار در حــال حاضــر اشــکاالتی دارد بــا ذکــر 
 NBA مثــال اگــر بخواهم توضیــح بدهــم، در پــروژه ای کــه کارت هــای
ــت  ــده اس ــمند مشخص ش ــرارداد هوش ــاند، در ق ــروش می رس ــه ف را ب
کــه شــما مالــک ایــن عکــس نیســتید و شــما می توانیــد از ایــن توکــن 
اســتفاده غیرتجــاری کنیــد، یعنــی شــما کــه خریــدار بوده ایــد مالکیــت 
نداریــد و مالکیــت بــا کــس دیگــری اســت. بــرای همیــن، ایــن نکتــه، 
ــام  ــدی انج ــد خری ــی می خواه ــر کس ــه اگ ــت ک ــی اس ــئله مهم مس
ــد و متوجــه توضیحــات روی کــد بشــود  دهــد ابتــدا بایــد کــد را بخوان
ــا اینکــه  ــا مالکیــت نیــز منتقــل می شــود ی ــا مشــخص شــود کــه آی ت
صرفــاً بــه شــما حــق کپی بــرداری داده شــده اســت. البتــه ایــن موضوع 
را ما در شــکل ســنتی نیــز داریم بــرای نمونــه ممکن اســت کــه از روی 
یــک نقاشــی دو نقاشــی دیگــر هــم کشــیده شــود کــه آن کپی هــا نیــز 
بــه قیمــت باالیــی فروختــه شــوند ولــی خالــق اثــر اصلی ایــن نکتــه را 
متذکــر شــود کــه اصــل اثــر دســت خــود مــن اســت و اصــل اثــر را بــه 
کســی نمی دهم. حــال اینکــه چــه کارهایــی بــرای نگهــداری اثــر باید 
انجــام شــود از نظــر مــن قطعــاً نیــاز بــه نهــادی اســت کــه ایــن آثــار را 
قیمت گــذاری کنــد و مهم تــر اینکــه ایــن آثــار را نگهــداری کنــد، زیــرا 
ــد  ــه می توان ــدار NFT چگون اگــر ایــن نهــاد وجــود نداشــته باشــد خری

اطمینــان حاصــل کنــد کــه ایــن اثــر وجــود خارجــی دارد.
ــال ــرایمث ــاب ــهم ــممیشــودک ــنشــکله ــهای البت
ــار ــلآث ــاصمث ــیهایخ ــنتی،نقاش ــایس فرشه
NFTــن ــمای ــیراNFTکنی ــبخط ــاکت ــکی کمالالمل
ــهشــوندامــامحــلنگهــداریاثــراصلــیدر هــامبادل

موزههــاوکتابخانههــایبــزرگباشــد...
دقیقــاً، ایــن مدلــی کــه مطــرح کردیــد کارکــرد درســتی دارد و ققنوس 
ــا آن خیلــی موافــق هســتم زیــرا  ــه ایــن ســمت مــی رود بنــده ب کــه ب
بــه نظــر مــن زمانــی کــه از دنیــای فیزیکــی صحبــت می کنیــم بایــد 
ــته  ــود داش ــنجی وج ــار س ــد و اعتب ــرای تأیی ــم ب ــی ه ــادی فیزیک نه
باشــد این کــه یــک دارایــی در مــوزه وجــود دارد قطعــاً ایــن را هرکســی 
ــد  ــا ح ــودن NFT را ت ــر ارزشــمند ب ــن ام ــد و ای ــد مشــاهده کن می توان
قابــل قبولــی تضمیــن می کنــد. آن نهــادی کــه از آن صحبــت شــد در 

ــود. ــوزه می ش ــان م ــا هم اینج

بــرای ارزشافــزودهای چــه NFT توکنهــای
ایرانیــانداشــتهاســت؟

ــده از  ــر، بن ــا خی ــت ی ــت اس ــاختار NFT درس ــه س ــر از اینک صرف نظ
ــن مــدت NFT هــا  ــن موضــوع بســیار خوشــحال هســتم کــه در ای ای
ــا  ــا ب ــته اند، خیلی ه ــادی داش ــیار زی ــزوده بس ــان ارزش اف ــرای ایرانی ب
ــار خــود در کشــورهای  ــرای مهاجــرت و عرضــه آث اینکــه دسترســی ب

دیگــر ندارنــد توانســتند آثــار خــود را در کشــورهای دیگر عرضــه کرده 
ــی  ــن مال ــود تأمی ــر خ ــاخته و روی اث ــود را گســترده س ــات خ و ارتباط
انجــام دهنــد. حــال ایــن اثــر می توانــد نقاشــی، کاور آلبــوم آهنــگ یــا 

هــر چیــز دیگــر باشــد.

چــهراهــکاریبــرایجلوگیــریازدابــلاســپندینگ
ــوددارد؟ ــایNFTوج درتوکنه

بایــد گفــت راهــکار کامــًا غیرمتمرکــزی کــه پایــدار و بــا ثبــات باشــد 
ــای  ــتفاده از قرارداده ــا اس ــی از راهکاره ــال یک ــدارد. بااین ح ــود ن وج
ــول دارد و  ــن را قب ــم ای ــورها ه ــری از کش ــه یکس ــت ک ــان اس ریکاردی
ــمند را  ــرارداد هوش ــرد و در دادگاه ق ــتناد ک ــه آن اس ــوان ب در دادگاه می ت
بررســی کــرده و ســندهایی کــه در آن هــش شــده اســت را می خواننــد و 
درنهایــت رأی بــه آن فــردی داده می شــود کــه اســناد مالکیــت را نشــان 
داده و احــراز مالکیتــش انجام شــده اســت. راهــکار دیگــر اگــر بخواهیــم 
بــه ســمت غیرمتمرکزتــر بــودن حرکــت کنیــم همــان اجماعــی اســت 
کــه در هــر پــروژه اســت؛ یعنــی بگوینــد کــه ایــن دارایــی بــرای یــک 
ــت  ــد و درنهای ــورت کنن ــف را ریپ ــرد متخل ــوده اســت و ف ــر ب ــر دیگ نف
بتواننــد فــرد را از فروشــگاه بیــرون کننــد تــا فروشــگاه های دیگــر هــم 
ــک  ــن ی ــراج شــود. ای ــورت و اخ ــی ریپ ــرد به طورکل ــه شــوند و ف متوج
ــبه  ــک ش ــت ی ــود داش ــادی وج ــر نه ــه اگ ــت ک ــر اس ــه زمان ب پروس
ــده را  ــد و پرون ــی را مشــخص کن ــت دارای ــت مالکی می توانســت وضعی
 time( ببنــدد. یک راهــکار دیگــر ایــن اســت که »مهــر زمــان خلــق اثــر
stamp(« مرتبــط بــا اثــر خلــق شــده چــک شــود؛ امــا اینکــه راهــکاری 

وجــود داشــته باشــد کــه درون خــود پلتفرم هــا و روی خــود باک چیــن 
ــون  ــه اکن ــت ک ــد گف ــم بای ــل کنی ــئله را ح ــن مس ــًا ای ــم کام بتوانی
راهــکاری وجــود نــدارد. درنهایــت صحبــت ایــن اســت کــه باک چین 
نمی توانــد مســئله مالکیــت را در بحــث NFT هــا حــل کنــد و بایــد زمان 

بگــذرد تــا ایــن حــوزه بــه بلــوغ و ثبــات برســد.

 در حــال حاضــر خیلــی از NFT هــا هســتند کــه 
ــه فــروش می رســند بــه همــراه خــود توکــن  وقتــی ب
NFT اصــل اثــر هــم بــرای خریــدار ارســال می شــود. 
مســئله ایــن اســت کــه ایــن ســاختار در حــال حاضــر 
ــا ذکــر مثــال اگــر بخواهــم توضیــح  اشــکاالتی دارد ب
بدهــم، در پــروژه ای کــه کارت هــای NBA را بــه فروش 
می رســاند، در قــرارداد هوشــمند مشخص شــده 
اســت کــه شــما مالــک ایــن عکــس نیســتید و شــما 
ــد،  ــد از ایــن توکــن اســتفاده غیرتجــاری کنی می توانی
ــد  ــت نداری ــد مالکی ــدار بوده ای ــه خری ــما ک ــی ش یعن
ــن  ــرای همی ــت. ب ــری اس ــس دیگ ــا ک ــت ب و مالکی
ــی  ــر کس ــه اگ ــت ک ــی اس ــئله مهم ــه، مس ــن نکت ای
ــد  ــد ک ــدا بای ــد ابت ــام ده ــدی انج ــد خری می خواه
را بخوانــد و متوجــه توضیحــات روی کــد بشــود 
ــل  ــز منتق ــت نی ــا مالکی ــه آی ــود ک ــخص ش ــا مش ت
می شــود یــا اینکــه صرفــًا بــه شــما حــق کپی بــرداری 

ــت ــده اس داده ش
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مدیر عامــل و اعضــاي هیئت مدیــره شــرکت ققنوس در  راســتاي بررســي 
رونــد پیشــرفت پروژه هــا و اطــاع از آخریــن وضعیــت اقدامات ققنــوس، از 

واحدهــاي ایــن شــرکت بازدیــد کردند.
 در ایــن بازدید دکتر ســید ولــي اهلل فاطمــي مدیرعامل شــرکت یکتاققنوس 
پــارس به همــراه دیگــر اعضــاي هیئــت مدیــره و نماینــدگان اعضــا حضور 
داشــتند.  نیلوفــر قطبــي، علــي موســوي، حســن زادمهــر،  ســعید احمــدي 
پویــا دیگــر اعضــا یــا نماینــدگان اعضــاي هیئــت مدیــره ققنــوس  در ایــن 

بازدیــد بودنــد کــه مدیــر عامــل مجموعــه را همراهــي مي کردنــد. 
ــه   اعضــاي هیئــت مدیــره شــرکت یکتاققنــوس پــارس در ایــن بازدیــد ب
همراهــي  دکتر محمــد جــواد صمــدي راد قائــم مقــام مدیــر عامل بــا روند 
فعالیت هــا در طــول ۶ ماهــه اول ســال  بیشترآشــنا شــدند و بــر هم افزایــي 

ــد  ــرفت تأکی ــهیل پیش ــور تس ــا به منظ ــل نیازه ــت تکمی ــان جه میزبان
ــتند. داش

ــا و  ــرکت، چالش ه ــده ش ــاي آین ــرور برنامه ه ــا م ــن ب ــان همچنی  ایش
ــرکل  ــاوري دفت ــازي فّن ــردي س ــراي کارب ــي ب ــاي آت ــاي ماه ه فرصت ه

ــد. ــي کردن ــوالت را بررس ــات و محص ــعه خدم ــده و توس توزیع ش
در پایــان ایــن بازدیــد، مدیران ارشــد شــرکت در بــاره  خدمــات، محصوالت 
ــه  ــعه را ب ــاي توس ــا و چالش ه ــه نیازه ــي از جمل ــا نکات ــت واحده و وضعی
ــره و  ــا همــکاري اعضــاي هیئــت مدی ــا شــرکت ب ــد ت ــه دادن ــران ارائ مدی
ســایر میزبانــان شــبکه ققنــوس بتوانــد در ادامه ســال جــاري ضمــن حفظ 
ســرعت پیشــرفت ســریع، دســتاوردها و اقدامــات درخشــاني را بــا معرفــي 

کاربردهــاي جدیــدي بــر بســتر شــبکه ققنــوس ارائــه کنــد.

بازدید مدیرعامل و  اعضای هیئت مدیره 
ققنوس از واحدهای این رشکت
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امــروزه بــا گســترش معامــات و مبــادالت 
و توســعه معامــات و تراکنش هــا بــه 
ــخن  ــر س ــی دیگ ــی و جهان ــطوح فرامل س
ــی در حــوزه اقتصــاد  ــن از مرزهــای مل گفت
ــزون  ــا توســعه روزاف ــی بی معناســت، ب گوی
ــر  ــیطره هرچه تمام ت ــازی و س ــای مج فض
ــه  ــان ب ــا جه ــی حوزه ه ــت در تمام اینترن
یــک دهکــده تبدیل شــده اســت. اینترنــت 
اکنــون نه فقــط بــرای خلــق و انتقــال 
داده هــا و اطاعــات بلکــه بــرای خلــق 
ــی  ــی رود، بل ــه کار م ــز ب ــال ارزش نی و انتق
خلــق و انتقــال ارزش! امــا این مهــم چگونه 
ــر  ــاوری دفت ــتفاده از فّن ــد، اس ــاق می افت اتف

ــل شــفافیت  ــه دلی کل توزیع شــده )DLT( ب
ــق و  ــرای خل ــی اش ب ــری ذات و انکارناپذی
انتقــال ارزش از طریــق اینترنــت ضرورتــی 
ــاوری  ــن فّن ــش از ای ــا پی ــی دارد. ت ایجاب
و اســتفاده از باک چیــن امــکان انتقــال 
ــر  ــت غی ــق اینترن ــطه ارزش از طری بی واس
ــن  ــن ای ــا باک چی ــال ام ــود، ح ــن ب ممک
امــکان را فراهــم کــرده اســت کــه از طریق 
ــوان هــم ارزش را منتقــل کــرد  ــت بت اینترن
ــا  ــرد. ب ــق ک ــر اینکــه آن را خل و از آن مهم ت
ــوان از  ــون می ت ــاوری، اکن ــن فّن ــعه ای توس
اینترنــت ارزش ســخن گفــت، اکنــون دیگر 
ــق و حفــظ  ــال ارزش بلکــه خل نه فقــط انتق

ارزش نیــز از طریــق اینترنــت ممکن اســت. 
ــطه آن  ــه به واس ــت ک ــزاری اس ــن اب توک
ــه یــک  ــوان هــر دارایــی فیزیکــی را ب می ت
دارایــی دیجیتــال تبدیــل کــرد. توکــن  
دارایــی ای دیجیتــال بــر بســتر باک چیــن 
ــده  ــر کل توزیع ش ــک دفت ــه در ی ــت ک اس
ثبــت و منتقــل می شــود. شــرکت ققنــوس 
اولیــن و تنهــا دفتــر کل توزیع شــده در ایران 
اقــدام بــه انتشــار و فــروش توکن هــای زیــر 
از طریــق کیــف توکــن ققنــوس کــرده 
ــد  ــوس را می توانی ــن ققن ــف توک اســت. کی
در ســه نســخه اندرویــد، ios و نســخه افزونه 

ــد. ــب کنی ــت وب نص ــر تح مرورگ

 توکن های ققنـوس 
ارزش هایی بر بستـر دیجیتــال



توکن پیمان؛ پیمان تعهد

توکــن پیمــان بــا نمــاد PMN، توکــن پایــه 
ــای  ــتوانه دارایی ه ــا پش ــوس ب ــبکه ققن ش
مــورد تأییــد بنیــاد ققنــوس بــه ارزش 
ــه  ــت ک ــار اس ــای 24 عی ــوت ط ــک س ی
بازخریــد آن توســط تمامــی میزبانــان 
اســت.  تأییدشــده  ققنــوس  شــبکه 
ــبکه  ــتر ش ــر بس ــت ب ــای فعالی کارمزده
ققنــوس بــا اســتفاده از توکــن پیمــان 
پرداخــت می شــود و الزم اســت کاربــر 
ــات  ــد توکــن پیمــان از ســایر خدم ــا خری ب
ــاب  ــد و حس ــتفاده کن ــوس اس ــبکه ققن ش
پیمــان به منظــور انجــام تراکنش هــا 
ــد.  ــته باش ــار داش ــبکه، اعتب ــتر ش ــر بس ب
ــت  ــاس قیم ــر اس ــن ب ــن توک ــت ای قیم
ــازار  جهانــی انــس طــا، قیمــت طــا در ب
تهــران و قیمــت دالر طــا به صــورت 
ــه طــا  ــرخ اتحادی ــر ن ــق ب برخــط و منطب
و جواهــر تهــران در کیــف توکــن ققنــوس 
ــد توکــن  تعییــن می شــود. کارمــزد بازخری
ــن  ــن توک ــت؛ ای ــد اس ــک درص ــان ی پیم
ــورت 24  ــوس، به ص ــن ققن ــف توک در کی
ســاعته و در 7 روز هفتــه قابــل خرید اســت 
ــت  ــادر اس ــر ق ــش کارب ــر تراکت ــه در ه ک
ــد؛  ــداری کن ــن خری ــقف 500 توک ــا س ت
امــا محدودیتــی در تعــداد قابل خریــد و 
ــدارد.  ــود ن ــان وج ــن پیم ــداری از توک نگه
ــد  ــز بای ــن نی ــن توک ــد ای ــاره بازخری درب
گفــت کــه در روزهــای عــادی و غیــر 
تعطیــل کــه قیمــت طــا و دالر طــا 
ــتان  ــر اس ــا و جواه ــه ط ــط اتحادی توس
ــانی  ــمی به روزرس ــورت رس ــران به ص ته
ــاعت 9  ــد از س ــران می توانن ــود، کارب می ش
الــی ۱9  بــا بازخریــد توکــن، معــادل ریالــی 
ــد. در  ــود دریافت کنن را در حســاب بانکی خ
راســتای توســعه بــازار و تســهیل مبــادالت 
توکــن پیمــان، توکــن پایــه ققنــوس 
ــی،  ــن ایران ــن توک ــوان پرفروش تری به عن
ــزرگ  ــر و ب ــی معتب ــکاری دو صراف ــا هم ب
ایرانــی نوبیتکس و اکســیر، فهرســت شــده 
ــا  ــا ب ــن صرافی ه ــر در ای ــازار پیمان/تت و ب

اســتقبال کم نظیــری روبــرو اســت.

ــاس  ــد الم ــن A101؛ خری توک
ــرمایه ــدار س ــر مق ــا ه ب

توکــن A101 بــا نمــاد A101، اولیــن توکــن با 
ــر بســتر شــبکه ققنــوس  پشــتوانه المــاس ب
اســت کــه به عنــوان راهــکاری نویــن 
بــرای بهره منــدی از فرصــت ارزشــمند 
ــا ریســک  ــاس ب ــازار الم ــرمایه گذاری در ب س
پاییــن و بــا هــر مقــدار ســرمایه مــورد توجــه 
ــر  ــر قیمــت ایــن توکــن ب ــرار گرفــت. تغیی ق
ــی الماس های پشــتوانه  مبنــای قیمــت جهان

ــت.  ــا اس ــت دالر ط و قیم

اســت، ایــن توکــن حاصل همــکاری شــرکت 
ققنوس بــا شــرکت تدبیراندیشــان نویــن افروز 
بــه شــمار مــی رود. ایــن توکــن امــکان خرید و 
ــرای تمــام  ســرمایه گذاری دارایــی المــاس را ب
اقشــار جامعــه بــا هــر مقــدار ســرمایه از طریق 
ــت.  ــرده اس ــم ک ــوس فراه ــن ققن ــف توک کی
ــاعته و در 7 روز  ــورت 24 س ــن به ص ــن توک ای
ــد  ــل خری ــوس قاب ــف توکــن ققن ــه در کی هفت
بــوده و امــکان بازخریــد آن بــا کارمــزد 5 درصد 
ــت  ــه قیم ــی ک ــی ۱9 در روزهای ــاعت 9 ال از س
رســمی توســط اتحادیــه طــا و جواهر اســتان 
تهــران اعــام شــود، وجــود دارد. بــا اســتفاده از 
ــک  ــه ی ــن تجرب ــد ضم ــن، می توانی ــن توک ای
ــری  ــن، از گال ســرمایه گذاری ســودآور و مطمئ
ــد.  ــداری کنی ــر خری ــا و جواه ــی ط خاتم چ
گفتنی اســت کــه ناشــر امــکان خرید اقســاطی 
ــن توکــن فراهــم کــرده اســت. ــرای ای هــم ب

ــن MOBILE10؛ اعتباری  توک
ــه اپراتورها ــرای هم ب

نمــاد  بــا  موبایــل  شــارژ  توکــن 
همــکاری  حاصــل   ،MOBILE10
ــن وان  ــرکت مبی ــا ش ــوس ب ــرکت ققن ش
ــاری ۱0 هزارتومانی  ــه اعتب کیش اســت ک
قابــل اســتفاده در تمــام اپراتورهــای تلفــن 
ــل و  ــراه اول، ایرانس ــه هم ــراه ازجمل هم
رایتــل فراهــم می کنــد. خریــد ایــن توکن 
در کیف توکــن ققنــوس و اســتفاده از آن از 
ــور مقصــد  ــق ارســال به حســاب اپرات طری

صــورت می گیــرد.

توکن الماس دایادایموند؛ 
گوهری در کیف توکن ققنوس

نمــاد  بــا  دایادایمونــد  توکــن 
DAYADIAMONDN، دومیــن توکــن بــا 

ــوس  ــن ققن ــف توک ــاس در کی ــتوانه الم پش

توکن W2P1؛ تجربه خریدی 
متفاوت از راه پرداخت

 ،W2P1 توکــن راه پرداخــت بــا نمــاد
حاصــل همــکاری شــرکت ققنــوس 
بــا مجموعــه فرهنگــی و رســانه ای 
بزرگ تریــن  به عنــوان  راه پرداخــت 
رســانه فّناوری هــای مالــی در ایــران 
اســت؛ ایــن توکــن از طریــق کیــف 
توکــن ققنــوس قابــل خریــد بــوده و 
ــرای خریــد و ســفارش  ــه ب ــزاری نوآوران اب
محصــوالت فرهنگــی فروشــگاه اینترنتی 
راه پرداخــت شــامل کتــاب، مجلــه و انــواع 
ــک  ــوزه فین ت ــی در ح ــای آموزش محتواه

بــا درگاه پرداخــت ققنوســی اســت.
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توکــن KAT1؛ آمــوزش همــراه 
بــا تخفیــف

ــا نمــاد KAT1، ابزار  توکن آکادمــی ققنــوس ب
اســتفاده از خدمــات مجموعه آکادمــی ققنوس 
ــی مجموعه  ــی و فرهنگ به عنوان بازوی آموزش
ققنــوس اســت کــه امــکان خریــد آن از طریق 
کیــف توکــن ققنــوس فراهــم  شــده و بازخرید 
آن فاقــد کارمــزد اســت. دارنــدگان ایــن توکــن 
ــای  ــی، محتواه ــای آموزش ــد فیلم ه می توانن
تولیــدی و بلیــت رویدادهــا و همایش هــای 
تخصصــی را بــا تخفیــف تهیــه کننــد، بازخرید 
ــف  ــاعته در کی ــورت 24 س ــن به ص ــن توک ای

توکــن ققنــوس نیــز فعــال اســت.

توکــن نشــان ریــال؛ پــول 
ملــی بــر بســتر توکــن

توکــن نشــان ریــال بــا نمــاد IRRM، اولیــن 
ــکاری  ــل هم ــران، حاص ــال در ای ــن ری توک
ققنــوس و بانــک ملــی ایــران اســت کــه بــا 
هــدف ایجــاد تحــول در فرآیندهــای کیــف 
ــا  ــرد ب ــای خ ــک و پرداخت ه ــول الکترونی پ
حــذف پــول کاغــذی و کارت بانکــی ایجــاد 
ــان ریال  ــن نش ــر توک ــت؛ ارزش ه ــده اس ش
ــوده و امــکان خرد  ــال ب ــر ۱0 میلیون ری بالغ ب
ــن  ــف توک ــق کی ــز دارد و از طری ــدن را نی ش
ــران  ــت؛ کارب ــداری اس ــل خری ــوس قاب ققن
بــا اســتفاده از ایــن توکــن می تواننــد 
فراینــد پرداخــت خریدهــای روزمــره و خــرد 
ــف  ــا آدرس کی ــتفاده از QR ی ــا اس ــود را ب خ

ــد. ــام دهن ــی انج ــگاه های صنف فروش

توکن شمش طالی آتروپارس؛ 
زرق وبرق طال در دنیای دیجیتال

توکــن شــمش طــای آتروپــارس بــا نمــاد 
ســرمایه گذاری  توکــن   ،ATROGOLD

ــه  ــوس اســت ک ــن ققن ــف توک طــا در کی
تمــام افــراد بــا اســتفاده از آن و بــا هــر مقــدار 
ــادی  ــت اقتص ــد از فرص ــرمایه می توانن س
ــتفاده  ــار اس ــای 24 عی ــمش ط ــد ش خری
کنند. با توکــن آتروپــارس ســرمایه گذاری در 
طــا بســیار آســان شــده و می توانیــد تجربه 
ــورت  ــا را به ص ــمش ط ــروش ش خریدوف
آنایــن داشــته باشــید. قیمــت شــمش 
طــا و در نتیجــه قیمــت هــر توکن شــمش 
ــت ده  ــاس قیم ــر اس ــارس ب ــای آتروپ ط
ــازار  ــار( در ب ــار 995)24 عی ــا عی گــرم طــا ب
ــه طــا  ــر اســاس ســایت اتحادی تهــران و ب
 و جواهــر شــهر تهــران بــه نشــانی اینترنتــی

ــا شــش درصــد کارمــزد و   estjt.ir همــراه ب
ــود. ــن می ش ــزوده تعیی ــر ارزش اف ــات ب مالی

توکــن KLT1؛ بــرای شــما کــه 
وفــادار هســتید !

توکن وفــاداری ققنــوس بــا نمــاد KLT1، ابزار 
اســتفاده از خدمــات باشــگاه وفــاداری ققنــوس 
اســت. ارزش هــر توکــن وفــاداری ققنــوس ۱0 
ــادل یــک تومــان تعییــن شــده کــه  ــال مع ری
ــد در  ــوس می توانن ــبکه ققن ــران ش ــام کارب تم
ازای انجــام فعالیــت در اپلیکیشــن کیــف توکن 
ققنــوس، خریدوفــروش توکــن و دعــوت از 
دوســتان ایــن توکــن را دریافــت و امتیــاز خــود 
ــوس  ــی های ققن ــور در قرعه کش ــرای حض را ب
ــن  ــن توک ــتفاده از ای ــا اس ــد. ب ــش دهن افزای
می تــوان انــواع محصــوالت را از فروشــگاه 
ــت  ــن قابلی ــرد. همچنی ــداری ک ــوس خری ققن
ــایر  ــا س ــوس ب ــاداری ققن ــن وف معاوضــه توک
توکن هــا و بازخریــد ریالــی ایــن توکــن در 
تعــداد ۱0 میلیــون واحــد برابــر بــا ۱0 میلیــون 

ــود دارد. ــان وج توم

گنجمان؛ مسئولیت اجتماعی 
پارسی زبانان

طــرح گنجمــان طرحــی مشــترک میــان 
ــران و  ــی ای ــه ی مل ــناد و کتابخان ــازمان اس س
پلتفرم هــای تأمیــن مالــی جمعــی اســت کــه با 
نظارت بنیــاد حامیــان اســناد و کتابخانــه ی ملی 
ایــران بــرای تأمیــن مالــِی خریــد و حفــظ نســخ 
خطــی نفیــس آغــاز شــده کــه در گام نخســت 
ــتر  ــان بس ــن گنجم ــا توک ــوس ب ــرکت ققن ش
مشــارکت تمــام پارســی زبانان را بــرای حمایــت 
از میــراث مســتند فراهــم کــرده اســت. کاربران 
 GANJMAN با خریــد توکــن گنجمان بــا نمــاد
ــظ - ــی حاف ــوان خط ــرح دی ــه ط ــد ب می توانن
ــتند  ــراث مس ــن می ــا ای ــد ت ــک کنن ــام کم خی

نفیــس در گنجینــه ملــی ایــران حفــظ شــود.

هماتیک؛ نسل نوین بلیت 
هواپیما بر بستر ققنوس

 ،HOMATICK توکــن هماتیــک بــا نمــاد
ــوری  ــی جمه ــرکت هواپیمای ــت ش ــن بلی توک
اســامی ایــران، حاصــل همــکاری هواپیمایــی 
همــا بــا شــرکت ققنــوس اســت کــه بــا تحــول 
ــت  ــی در صنع ــت، انقاب ــدور بلی ــد ص در فرآین
هوانــوردی ایــران به شــمار مــی رود؛ ایــن توکن 
برابــر منافــع اســتفاده از یــک صندلــی در پــرواز 
اکونومی شــرکت هما بــه مســافت ۱00 ناتیکال 
ــد  ــا خریــد آن می توان ــر ب مایــل اســت کــه کارب
در مــدت 5 ســال تاریــخ مصــرف توکــن، از حق 
پــروازی در پــرواز مــورد نظر خــود اســتفاده کند.
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ــر  ــوع NFT ب ــن از ن ــک توک ــا ی ــن بی ت توک
بســتر شــبکه ققنوس و ابــزاری بــرای مدیریت 
ــمار  ــه ش ــال ب ــای دیجیت ــری در دنی ــار هن آث
مــی رود کــه در فــاز اول بــا همــکاری ســازمان 
اســناد و کتابخانــه ملــی ایــران، از ایــن ظرفیت 
ــرای  ــی ب ــنامه دیجیتال ــدور شناس ــرای ص ب
میــراث مســتند مکتــوب استفاده شــده اســت. 
بــا ایــن توکــن، مالــکان آثــار هنــری می توانند 
ضمن شناســنامه دار کــردن آثار ارزشــمند خود 
توســط نهادهــای معتبــر و دارای صاحیــت در 
راســتای احــراز اصالــت، هویــت و اعتبــار اثر بر 
بســتر شــبکه ققنــوس، همچنین آثــار خــود را 
در بــازار مزایــده ققنــوس نیــز عرضــه کــرده و 
بــه فــروش برســانند و از طــرف دیگــر امــکان 
توثیــق آن بــرای دریافــت تســهیات از بانــک 
عامــل پذیرنــده توکــن را هــم فراهــم کننــد.

بــا توســعه دانــش رمزنــگاری از یکســو و تجــارت بین الملــل از ســوی دیگــری پنجــره نوینــی بــه 
ســوی تجــارت الکترونیــک میــان کشــورها گشــوده شــده  اســت. امــروزه مبــادالت و معامــات 
ــا  ــگاری ب ــش رمزن ــان دان ــن می ــد و در ای ــورت می گیرن ــی ص ــورت الکترونیک ــه ص ــان ب جه
ــد. عمــده معامــات  ــن معامــات کمــک شــایانی می کن ــان طرفی ــاد می ــه اعتم شفاف ســازی ب
ــرای  ــه ب ــه  اســناد تجــاری اســت.  در همیــن زمین ــر پای ــادالت ب ــه صــورت مب ــان کشــورها ب می
ــط  ــه و یکدســت توس ــی یکپارچ ــن قانون های ــو و تدوی ــادالت از یکس ــن مب ــدن ای ــد ش قاعده من
کشــورهای مختلــف از ســوی دیگــر، کمیســیون حقــوق تجــارت بین الملــل ســازمان ملــل متحد  
یــا آنســیترال اقــدام تــدون قانــون نمونــه ای دربــاره ســوابق الکترونیــک قابــل انتقــال کرده اســت 

ــود. ــه می ش ــار  MLETR گفت ــه اختص ــه ب ک
قانــون نمونــه MLETR کــه اکنــون ترجمــه فارســی آن منتشــر شــده اســت، بــه گفتــه آنســیترال 
ــه اینکــه کشــور  ــه ضــرورت موضــوع و نظــر ب ــا توجــه ب رســماً ویراســتاری نشــده اســت امــا، ب
مــا نیــز در حــال پیمــودن مســیر توســعه تجــارت الکترونیــک و ورود بــه دنیــای دیجیتــال اســت، 
تیــم حقوقــی شــرکت یکتــا ققنــوس پــارس اقــدام بــه ترجمــه فارســی متــن ایــن قانــون نمونه و 
تدویــن آن به صــورت یــک کتابچــه کــرده اســت. الزم بــه ذکــر ایــن نکته اســت کــه ایــن کتابچه 

به صــورت رایــگان و الکترونیکــی در دســترس مخاطبــان قــرار گرفتــه اســت.
در ایــن کتابچــه مفــاد قانون نمونــه آنســیترال دربــاره ســوابق الکترونیــک قابــل انتقال بــه صورت 
کامًا مشــروح بــه عــاوه یادداشــت توضیحــی دربــاره ایــن قانــون آورده شــده اســت. ایــن قانون 
ــا متــن  نمونــه در 4 فصــل و ۱9 مــاده تدویــن شــده اســت. در یادداشــت توضیحــی کــه همــراه ب
اصلــی قانــون ترجمــه شــده اســت، تمامــی مــواد قانــون جــز بــه جــز تفســیر شــده و بنــد بــه بنــد 

درج شــده اند.
این کتاب را می توانید از وباگ ققنوس به نشانی  https://kuknos.ir/blog/ دریافت کنید. 

 معریف کتاب
MLETR قانون نمونه

صنــدوق  نــوع  یــک   DAF1 توکــن 
امــکان  کــه  اســت  ســرمایه گذاری 
ســرمایه گذاری در دارایی هــای دیجیتــال 
ــران  ــرای کارب ــر مســتقیم ب ــه صــورت غی را ب
فراهــم می کنــد. بــر مبنــای ســپیدنامه 
روی  ســرمایه گذاری  ســبد  از  درصــدی 
دارایی هــای دیجیتــال، ارزهــای فیــات و 
فلــزات گران بهــای توکنایــز شــده)توکن های 
بــا پشــتوانه فلــزات گران بهــای شــبکه 
ــازوکار  ــوس( ســرمایه گذاری می شــود. س ققن
ــف توکــن  ــه کی ــه زودی ب ــه ب ــن توکــن ک ای
ــورت  ــن ص ــه ای ــت ب ــد پیوس ــوس خواه ققن
اســت کــه بــه مقــداری کــه کاربــران روی این 
ــا  توکــن ســرمایه گذاری می کننــد متناســب ب
ــرای  ــتراتژی طراحــی شــده ب ــپیدنامه و اس س
ــا  ــات، ی ــا ارز فی ــای الزم )ی ــدوق دارایی ه صن
رمــزارز یــا فلــزات گران بهــای توکنایــز شــده(

خریــداری می شــود. 
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 چگـونه در 
شبکه ققنـوس 

 توکـن 
منتشـر کنیم؟

ــار  ــث انتش ــک بح ــدون ش ــد، ب ــان می آی ــه می ــا ب ــازی دارایی ه ــخن از توکن س ــی س وقت
توکــن نیــز مطــرح می شــود، حــال مســئله اینجاســت کــه انتشــار توکــن چگونــه ممکــن 
ــه  ــا ارجــاع ب اســت و چــه کســانی می تواننــد ناشــر یــک توکــن باشــند. در ایــن نوشــته ب
مقــررات انتشــار توکــن در شــبکه ققنــوس بــر آنیــم تــا فراینــد انتشــار توکــن ایــن دفتــر کل 

توزیــع شــده بــرای مخاطبــان محتــرم توضیــح دهیــم. 
بــا توجــه بــه اینکــه توکن هــا نیــاز بــه یــک میزبــان باک چینــی بــرای انتشــار دارنــد، لــذا 
فعالیــت هــر میزبــان در شــبکه ققنــوس نظــارت و تســهیل فرآینــد انتشــار توکــن اســت بــه 
همیــن منظــور ســازوکاری تــدارک دیــده شــده اســت تــا ناشــرین بتواننــد بــر مبنــای آن 
توکن هــای خــود را در شــبکه ققنــوس منتشــر کننــد. امــا ایــن ســازوکار بــه چــه نحــو اســت. 
در ابتــدا متقاضــی درخواســت خــود را بــرای عرضــه توکــن بــه همــراه ســوابق خــود و توضیح 
مختصــری در خصــوص پیشــنهاد توکنیــزه کــردن دارایــی مــورد نظــر، در قالب فــرم تقاضای 

انتشــار توکــن )فــرم BD1( و فــرم معرفــی متقاضــی )فــرم BD2( بــه میزبــان ارائــه می دهد.
در مرحلــه دوم واحــد توســعه کســب وکار بــا بررســی ســوابق اجرایــی، عملیاتــی، اعتبــار ناشــر 
و کســب اطاعــات الزم از ناشــر دربــاره طــرح پیشــنهادی، فــرم خاصــه اطاعــات توکــن 
)جــدول BD3( را تکمیــل کــرده و پــس از جمــع آوری امضاهــای مربوطــه بــرای درخواســت 

ــد. ــه می کن ــره ققنــوس ارائ ــه هیئت مدی پذیــرش ب
اکنــون در صــورت پذیــرش درخواســت توســط هیئت مدیــره، بــه ناشــر و واحدهــای شــرکت 

ققنــوس اطــاع داده می شــود.
 پــس از پذیــرش درخواســت ناشــر توســط هیــأت مدیــره ناشــر ملــزم بــه ارائــه پیش نویــس
 ســپیدنامه بــرای توکــن خــود مطابــق بــا الگــوی مصــوب بنیــاد ققنــوس اســت. )برمبنــای

ــب ســپیدنامه ققنــوس قابل مشــاهده  قال
www.kuknos.org/wpدر آدرس  (
 در ایــن مرحلــه واحــد کســب وکار پــس
 از تحویــل پیش نویــس ســپیدنامه آن
 را ممیــزی کــرده و از شــرایط ناشــر
ســپیدنامه در  ارائه شــده  اطاعــات   و 
ــی آورد. ــل م ــه عم ــی ب ــی دقیق  ارزیاب
ــده ــپیدنامه ارائه ش ــق س ــن تطبی  همچنی
ــوس ــبکه ققن ــپیدنامه ش ــا »س ــر ب  ناش
 و توکــن پیمــان« و الگــوی مصــوب
 بنیــاد نیــز در ایــن مرحلــه انجــام خواهــد
 گرفــت. ســپس واحد توســعه کســب وکار
 ضمایــم آن شــامل قــرارداد انتشــار توکن
و قــرارداد کاربرنهایــی را تنظیــم می کنــد.
ــر  ــته به صــورت زی ــن بس ــذاری ای  نام گ

اســت:
شــدن  نهایــی  صــورت  در  اکنــون 
ســپیدنامه، واحــد توســعه کســب وکار 
واحدهــای  بــه  را  تولیدشــده  پکیــج 
ــای  ــد واحده ــه داده و تایی ــط ارائ ذی رب

WP-verx.y-[نمادتوکن] سپیدنامه

قراردادناشرومیزبان

قراردادناشروکاربر

AIC-verx.y-[نمادتوکن]

EULA-verx.y-[نمادتوکن]
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داخلــی شــرکت در خصــوص ســپیدنامه 
نهایــی و ضمایــم را جمــع آوری می کنــد. 
و پــس از آن پکیــج تهیه شــده بــرای 
اخــذ امضــای صاحبــان امضای تعهــدآور 
ــس  ــال پ ــود. ح ــال می ش ــرکت ارس ش
از جمــع آوری امضاهــا بــه واحدهــای 
ذی ربــط داخلــی اطــاع  داده شــده و 

ــن  ــی ارســال می شــود. در ای ــد فن ــه واح ــرای پیاده ســازی در شــبکه ب ــج امضاشــده ب پکی
مرحلــه واحــد فنــی نســبت بــه انتشــار و افــزودن توکــن بــه کیــف توکــن ققنــوس اقــدام 

می کنــد.
در آخریــن مرحلــه نســخه نهایــی ســپیدنامه تأییدشــده و قــرارداد کاربــر نهایــی در تارنمــای 

میزبــان منتشرشــده و فرآینــد عرضــه توکــن انجــام می شــود.

شکل BD4 چارت فرایند انتشار توکن را نشان می دهد.

نامشرکت/نامناشر:  نام شرکت/ نام ناشر

شناسهملی/کدملی:  شناسه ملی شرکت / کد ملی شخص حقیقی

وبسایت:  وب سایت مربوط به توکن

آدرس:  آدرس شرکت / محل فعالیت

ایمیل:  ایمیل شرکت

تلفنتماس:  تلفن تماس با درج پیش شماره

معرفیشرکت:   حوزه فعالیت ، اعضا شرکت، زمینه فعالیت شرکت، نوع 
شرکت )خاص، عام، تعاونی( در یک پاراگراف فعالیت های شرکت را شرح دهید.

نمادتوکن یک نماد چهار یا دوازده کاراکتری با حروف انگلیسی باید 
انتخاب شود. در این خصوص استفاده از استاندارد code 4217 ISO یا 

الگوی ISIN number توصیه می شود.

نامتوکن:اسم توکن به انگلیسی و فارسی شرح  توضیح مختصری 
 در خصوص توکن

شرایط: اگر شرط خاصی برای خریداران این توکن وجود دارد در این 
بخش قید شود؛ مانند شرایط احراز هویت، شرایط سنی و اعتبارسنجی، 

منع معامله کارکنان دولت و ...

لوگویتوکن: یک فایل گرافیکی به عنوان نماد توکن
وب سایت صادرکننده وب سایت مرتبط با توکن

تعداد نشر اولیه تعداد توکنی که در نشر اولیه صادر می شود.

قیمتاسمی:در عرضه اولیه قیمت اسمی در عرضه اولیه به ریال

قیمتعرضهاولیه:قیمت عرضه اولیه به ریال
رقم اعشار اگر توکن می تواند خرد شود، مشخص گردد که تا چند رقم 

اعشار قابل خرد شدن است

نوع توکن بر اساس تعاریف مشخص گردد. توکن گواهی  نوعتوکن 
یا توکن دارایی.

پشتوانهتوکن:در خصوص توکن های دارایی، دارایی تضمین 
توکن معرفی و شرایط نگهداری پشتوانه شفاف شود

رگوالتور:سازمان های مرتبط با رگوالتوری توکن عرضه شده در 
صورت نیاز

شرایطبازخرید: درصورتی که دارندگان توکن بخواهند توکن را 
بازخرید نمایند، روش و قیمت بازخرید مشخص شود.

سقفموجودیتوکنبرایهرحساب: اگر محدودیتی برای 
دارندگان توکن و سقفی برای داشتن توکن وجود دارد مشخص کنید.

تشریحفضایکسبوکار:توضیحی در مورد فضای کلی 
زیست بوم کسب وکار حتی االمکان با آمار

شرحمساله:  شرح مشکلی که خواستار رفع آن هستید.

ضرورتحلمسالهبابالکچین:  دلیل حل این مسئله با 
باکچین و توکن

مشتریانهدف: مشخصات افرادی که مشتریان هدف این توکن هستند

پیشبینیحجمبازار:  در دو سال آتی حجم بازار توکن به چه 
میزان پیش بینی شده است

تاریخعرضه:توکن موردنظر از چه زمانی قابل عرضه است

نحوهعرضه:   برنامه مشخصی که برای عرضه به گروه   
)عرضهعمومیوخاص در نظر گرفته شده است

گروههایمختلفو...(


تاریخ پایان فعالیت توکن تاریخپایانتوکن:

4-اطالعاتتوکن

1-اطالعاتشرکتی

2-ارزشپیشنهادی

3-سازوکارانتشاروعرضهعمومی

اکنــون در صــورت نهایی شــدن ســپیدنامه، 
واحــد توســعه کســب وکار پکیــج تولیدشــده 
ــه داده و تاییــد  ــط ارائ ــه واحدهــای ذی رب را ب
ــوص  ــرکت در خص ــی ش ــای داخل واحده
ــع آوری  ــم را جم ــی و ضمای ــپیدنامه نهای س
می کنــد. و پــس از آن پکیــج تهیه شــده 

بــرای اخــذ امضــای صاحبــان امضــای تعهــدآور شــرکت ارســال می شــود. حــال پــس از جمــع آوری 
امضاهــا بــه واحدهــای ذی ربــط داخلــی اطــاع  داده شــده و پکیــج امضاشــده بــرای پیاده ســازی در 
شــبکه بــه واحد فنــی ارســال می شــود. در ایــن مرحلــه واحــد فنی نســبت بــه انتشــار و افــزودن توکن 

ــد. ــدام می کن ــوس اق ــن ققن ــف توک ــه کی ب
در آخرین مرحله نســخه نهایی ســپیدنامه تأییدشــده و قــرارداد کاربر نهایــی در تارنمای میزبان منتشرشــده 

و فرآیند عرضــه توکن انجــام می شود.nشــکل BD4 چــارت فرایند انتشــار توکــن را نشــان می دهد.
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جدولBD3 ارائهبههیئتمدیره

نام توکن نامتوکن: 

در این قسمت کاربرد توکن شرح داده شود شرحوکاربردتوکن: 

در این قسمت شرایط دسترسی به توکن اعام شود شرایطدسترسیبهتوکن: 

نام صادرکننده/ ناشر صادرکننده/ناشر: 

معرفی پشتوانه این توکن پشتوانه: 

مزایای توکن برای شرکت ققنوس شرح داده شود مزایاومنافعتوکنبرایشرکتققنوسازمنظرمیزبان: 

کارمزدصدورپیشبینیشده: میزان کارمزد در این قسمت درج شود

آدرس دفتر مرکزی/ محل فعالیت اصلي 
تلفن  دفتر مرکزی/ محل فعالیت اصلي  
نمابر دفتر مرکزی/ محل فعالیت اصلي  

سایت اینترنتی  
پست الکترونیک

4- ارتباط با ناشر  

فرمBD2معرفیمتقاضی

۱- موضوع فعالیت ناشر

2- سرمایه و سهامداران

•  سهامداران عمده شرکت
•  ترکیب سهامداران

•  برنامه هاي آتي افزایش سرمایه با توجه به طرح ها و برنامه هاي شرکت

3- ساختارها و تشکیات

•  ساختار سازمانی

•  مدیران

o جدولی حاوی نام و نام خانوادگی، سمت، تحصیات و سوابق حرفه ای اعضاي هیئت مدیره، مدیرعامل و مدیر مالي، مدیرفنی، موظف یا غیرموظف 
بودن، تاریخ انتصاب، نمایندگان اشخاص حقوقی

نامشرکتسمتنمایندهاشخاصحقوقیتاریخانتصابسوابقحرفهایمدرکتحصیلی
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متقاضی 
انتشار 
توکن

اخذ فرم تقاضا 
 توسط

 واحد کسب و کار

اطالع به ناشر  و 
واحدهای ققنوس 

توسط واحد 
کسب وکار

اطالع به متقاضی

بررسی فرم 
BD3 توسط 
هیأت مدیره

جمع آوری 
امضای 

 BD3 فرم
توسط واحد 

کسب وکار

ارسال 
پیش نویس 

سپیدنامه به واحد 
توسعه کسب وکار 

ممیزی توسط ناشر
سپیدنامه توسط 
واحد کسب وکار

تهیه پکیج سپیدنامه 
شامل قرار داد انتشار توکن 
و قرارداد کاربرنهایی توسط 

امضای داخلی واحد توسعه کسب وکار

امضای صاحبان 
امضای تعهدآور

اطالع رسانی به واحد 
ذی ربط داخلی

تحویل به واحد فنی 
جهت اجرا روی شبکه

انتشار توکن 
در شبکه توسط 

واحد فنی

تهیه پکیج سپیدنامه 
شامل قرار داد انتشار 

توکن و قرارداد 
کاربرنهایی توسط واحد 

توسعه کسب وکار

تکمیل فرم تقاضای انتشار 
توکن فرم BD1 و تکمیل فرم 
معرفی BD2 توسط متقاضی

قبول

پایان

شروع

رد

رد
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