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در نشــریه ققنوس تالش می کنیم شما 
را با مبانی اقتصاد توکن آشنا کنیم؛ اینجا 
جایی است برای یادگیری درباره تغییرات 
اجتناب ناپذیر. سعی می کنیم رویه پنهان 
اقتصاد توکن را برای شــما روشن کنیم؛ 
هر شــماره بر یک موضوع خاص تمرکز 
می کنیم. در پیش شماره اول نشریه ققنوس 
تمرکز ما بر مفهوم بالکچین بوده است و در 
شماره های آینده هم بخش های دیگری را 

پوشش می دهیم.
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سرمقاله

به نام پروردگار یکتا
پذیــرش و اســتقبال از یک فنــاوری جدید در 
جامعه همیشــه دغدغــه بزرگی بــرای فعاالن 
فناوری های جدید بوده است. اینکه چگونه افراد 
جامعه، رگوالتورهــا و قانون گذاران یک فناوری 
را پذیرفته اند و آن را برای بهبود زندگی بشــری 
به خدمت گرفته اند، همیشــه مســئله پرچالشی 
بوده اســت. ســطح بلوغ مخاطبان یک فناوری 
همیشــه عامل تعیین کننده ای در پذیرش یا رد 
آن فناوری است. گاهًا نســل جوان به دلیل عدم 
درک این واقعیــت، انتظاراتــی را پیش از موعد 
بلوغ از یک فنــاوری جدید طلــب می کنند که 
قطعًا با مخالفت های جــدی رگوالتورها و جامعه 
مواجه می شــوند. اجازه دهید این مســئله را در 
قالب یک مثال باز کنم؛ اگر حدود 20 سال پیش 
که نســل اول اینترنت بانک ها در حــال تولید و 
توسعه بود، با بانکداران سنتی در مورد حذف شعب 
فیزیکــی و ارائه خدمات غیرحضــوری از طریق 
اینترنت بانک صحبت می کردیم، چه بازخوردی 
از ایشان می گرفتیم؟ احتمااًل با مخالفت جدی و 
امنیتی کردن موضوع مواجه می شدیم؛ اما مدیران 
فناوری بانکی آن دوره، به طور هوشمندانه صرفًا 
خدمات محدودی مثل صورت حســاب گیری تا 
تاریخ 24 روز گذشته را مطرح کرده و سعی کردند با 
عملی کردن برخی ایده های کم ریسک، سطح بلوغ 
مخاطبان را در پذیرش این فنــاوری باال ببرند و 
به مرور، همزمان با افزایش سطح آگاهی مشتریان 
بانکی، سواد عمومی فناوری اطالعات در جامعه 
و بهبود ســطح جذب و پذیرش فناوری توســط 
مدیران بانکی؛ خدمات جدید روی ســامانه های 

اینترنتی و موبایلی خلق شد.
قاعدتًا فناوری دفترکل توزیع شــده و بالکچین 
نیز از این قاعده مستثنی نیست و به واسطه آنکه 

قابلیت تحول آفرینی و برهم زنندگی باالیی دارد، 
مقاومت ها در برابر آن بیشــتر اســت. نکته قابل 
 توجه دیگر در خصوص ایــن فناوری، نقطه ورود 
به کاربردهای آن است. بیت کوین به عنوان اولین 
کاربرد )قابل احترام( فنــاوری بالکچین، خدمت 
بزرگی را هدف قــرار داده اســت )انتقال ارزش 
فردبه فرد و قابل  اتکا بر بســتری بــدون نیاز به 
اعتماد( که قطعًا جامعــه و فعاالن حوزه بازار پول 
و ســرمایه با آن تقابل جدی خواهند داشت و این 
تقابل عمدتًا ناشــی از عدم وجود بلوغ و ظرفیت 
الزم جهت جذب این خدمت و فناوری اســت. بر 
این باوریم که اگر بخواهیم جامعه را برای پذیرش 
این فناوری آماده کنیــم، نیازمند افزایش آگاهی 
عمومی، ظرفیت ســازی در ارکان رگوالتوری و 
قانون گذاری و طراحی خدمات ســهل تر و قابل 
 درک تر برای مخاطبان فناوری بالکچین هستیم.
شبکه ققنوس و کاربردهای کنونی آن، یک تمرین 
از جنس اینترنت بانک دو دهه پیش اســت. برای 
درک این فناوری پیچیده و برهم زننده شاید بهتر 
باشد چند سالی بیت کوین را از ذهن مان بشوییم تا 
با درک کاربردهای پیش پاافتاده تر، ظرفیت پذیرش 
کاربردهایی چون بیت کوین را در آینده پیدا کنیم. 
نشریه داخلی شبکه ققنوس، با هدف اطالع رسانی، 
آموزش و افزایش ســطح آگاهــی مخاطبان این 
فناوری منتشر می شــود و بر آنیم که با همراهی 
مخاطبان شبکه ققنوس، ظرفیت های الزم را جهت 
بهره مندی از فناوری برهم زننده بالکچین فراهم 
آوریم. این نشریه با تمرکز بر آموزش و اطالع رسانی 
در زمینه کاربردهای قابل  پذیرش فناوری بالکچین 
تولید می شــود و امیدواریم در آینده نه چندان دور، 
ظرفیت های بزرگی را برای پذیرش این فناوری در 

جامعه ایجاد کنیم.
آرزومند سالمت و سعادت شما

ذهن ها را باید  از بیت کوین شست

محمدجواد صمدی

قائم مقام مدیرعامل رشکت ققنوس
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آکادمی

سال ها پیش، زمانی که نهادهایی مثل سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد 
و امالک و دفترخانه ها و بانک ها وجود نداشــتند، افراد بــرای ثبت والدت ها و 
وفات ها، ازدواج ها و طالق ها و خریدوفروش دارایی و زمین خود چه می کردند؟ در 
آن سال ها عموماً در روستاها و جوامع کوچک تر، برای ثبت رخدادهایی همچون 
ازدواج و طالق و والدت و سایر موارد مشــابه، مردم روستا گرد هم می آمدند و 
فردی معتمد، اتفاق رخ داده را روی کتابی که عموماً جلدی از قرآن مجید بود، ثبت 
می کرد. به  عبارتی  دیگر، در صورت بروز هر رویدادی، مردم به هم اطالع داده و 
در محلی مثل مسجد جمع می شدند و پس از تأیید این رویداد، مثل تأیید والدت 
یک نوزاد، نام نوزاد به همراه نام والدیــن وی روی قرآن ثبت و به تأیید همگان 
می رسید. خریدوفروش ملک، طالق و ازدواج و سایر موارد نیز به همین ترتیب 

مدیریت و ثبت می شد.
با بزرگ و بزرگ تر شدن جوامع، امکان گرد هم آمدن افراد سخت و سخت تر شد. 
در این شرایط و به مرور زمان، ســازمان ها و نهادهایی برای مدیریت این دست 
اتفاقات و رویدادها شکل گرفت. نهادی ایجاد شد تا نام و نام خانوادگی ما را ثبت و 
نگهداری کند؛ نهادی مالکیت ما روی دارایی هایمان را ثبت می کند و جایی دیگر 
مدیریت پول های ما را بر عهده دارد. در این شرایط دیگر ثبت یک طالق زمانی 
رسمی می شود که نهادی، آن طالق را ثبت و تأیید کند، همچنین زمانی والدتی 
تأیید می شود که سازمان ثبت احوال آن را تأیید کند و به همین ترتیب، شما به 

میزانی پول دارید که بانک شما اعالم می کند.
در این دنیای جدیــد، تعدد آدم ها بــه کاهش اعتماد به همدیگر منجر شــد و 

سازمان های واسطی ایجاد شــدند تا اعتماد را بین دو نفر که لزومًا به یکدیگر 
اعتمادی ندارند، ایجاد کنند. در دنیای امــروزی، ادعای مالکیت فردی بر یک 
زمین یا خانه زمانی احراز می شود که از سوی این نهادهای واسط مستنداتی دال 
بر مالکیت خود ارائه دهد و تا زمانی که فردی کارت ملی خود را ارائه ندهد، حتی 
نمی توان در مورد صحت نام خانوادگی وی نظری داشــت. در طول زمان، این 
نهادهای واسط اعتمادســاز، جای خود را در بین تمامی معامالت و مراودات ما 
باز کردند و حاال دیگر نمی توان دنیا را بدون وجود آنها متصور شد. حتی زنده یا 

مرده بودن شما را هم یک نهاد واسط تعیین و اعالم می کند.
دیگر نمی توان خریدوفروش یک ملک را بدون ارائه سند مالکیت، کارت ملی، 

قبوض آب و برق و تلفن، حساب بانکی و سایر مدارک 
متصور شد؛ معامالتی که پیش تر تنها بر جلد یک قرآن 
نوشــته می شــدند، حاال به وجود چندین نهاد واسط 
اعتمادساز نیاز دارد. این گونه است که اعتماد به کاالیی 
باارزش تبدیل شــد و نهادهای اعتمادســاز، شروع به 

فروش خدمتی با نام اعتماد کردند.
به مرور زمان، این نهادهای واســط، برای حفظ امنیت 
اطالعات افراد، دسترسی مردم را به این اطالعات محدود 
کردند. به عنوان نمونه همگان به اطالعات بانکی افراد 
دسترسی ندارند و برای حفظ یکپارچگی اطالعات، داده ها 
را روی کامپیوترها یا سرورهای مرکزی نگهداری کردند. 
داده های مالی ما، داده های هویتی ما، داده های مربوط 
به میزان استفاده ما از آب و برق و گاز و تلفن، داده های 
مربوط به میزان پول ما، داده های مربوط به مالکیت ما بر 
زمین و خودرو؛ همگی روی سرورهای نهادهای واسط 
اعتمادساز قرار دارد. در این شرایط فرض کنید اگر به هر 

دلیلی، عمدی یا سهوی، این اطالعات تغییر کند، چه رخ خواهد داد؟ اگر اطالعات 
مالی شما در یک بانک تغییر کند، یعنی موجودی حساب شما تغییر کند، آیا شما 
مدرکی دال بر اثبات این تغییر دارید؟ اگر مالکیت شما بر خانه خودتان تغییر کند، چه 
خواهید کرد؟ تا به  حال به این نکته فکر کرده اید که آیا قبض تلفن همراه شما دقیقًا 
منطبق بر میزان مصرف شماست؟ اگر فردی درون یکی از این نهادهای واسط، 
داده هایی را تغییر دهد، ما هیچ مستندی مبنی بر ایجاد تغییرات نخواهیم داشت؛ 
چراکه در حقیقت اطالعاتی نزد ما نگهداری نمی شود و تمامی داده ها و اطالعات 
در اختیار نهادهای واسط اعتمادساز است؛ بنابراین، وجود نهادهای واسط با تمامی 

مزایایی که دارند، معایب متعددی نیز به همراه خود داشته اند.
حاال چه می توان کرد؟ آیا اساســًا روش جایگزینی وجــود دارد؟ آیا می توان با 
راهکاری، این نهادهای اعتمادساز فســادپذیر را کنار بگذاریم؟ آیا می توان در 
عین نیاز به اعتماد در مراودات، از خدمت اعتمادی که نهادهای اعتمادساز ارائه 

می دهند، استفاده نکرد؟
بله. بالکچین روشی است که اعتماد را بدون نهاد واسط به صورت مکانیزه ارائه 

می دهد.

تولید اعتماد بدون واسطه
فناوری بالکچین، راهکاری برای رفع ایرادات واردشده به سامانه های متمرکز 
اعتمادساز ارائه داده است. به  عبارت  دیگر، این فناوری روشی مکانیزه برای تولید 
اعتماد بدون وجود نهادهای واســط را در اختیار همگان گذاشته است. در روش 
بالکچینی، دیگر اطالعات تنها در دســت یک نهاد مرکزی اعتمادساز نبوده و 
داده ها توســط تمامی بازیگران درگیر در شبکه، بررسی، صحت سنجی، ثبت و 
نگهداری می شود. شــاید در نگاه اول درک این فناوری قدری دشوار باشد، به 
همین منظور در ادامه با یک مثال، نحوه کار این فناوری و شیوه اعتمادسازی آن 

با زبان ساده تشریح شده است.
فرض کنید با دوستان خود قصد سفر به یکی از شهرهای شمال کشور را دارید. 
یک نفر معتمد )نهاد واسط مرکزی اعتمادساز( را تعیین می کنید تا وی مدیریت 
مالی ســفر را بر عهده بگیرد. در طول ســفر فرد معتمد در دفتر خود فهرست 
هزینه کردهای هر یک از افراد را نوشته و در انتهای سفر افراد طلبکار و بستانکار 
را معرفی و تسویه حســاب ها را انجام می دهد. حال فرض کنید اگر مدیر مالی 
سفر، عمداً و با هدف کاهش بدهی خود و دوستان نزدیکش یا به طور اشتباهی و 
غیرعمد، در فهرست خریدها دست کاری انجام دهد، چه رخ خواهد داد؟ در این 
مدل، از آنجا که دفتر ثبت وقایع )ثبت خرید ها( تنها در اختیار یک نفر )مدیر مالی 
سفر( است، چنانچه وی در دفتر، دست برده و داده هایی 
را تغییر دهد، در انتهای سفر تشخیص دست کاری برای 
دوستانش بسیار دشــوار خواهد بود و هرچه فهرست 
خریدها طوالنی تر باشد، امکان دست کاری ساده تر بوده 

و کشف دست کاری نیز سخت تر خواهد شد.
در مدل فوق که بسیار شبیه به مدل نهادهای اعتمادساز 
مرکزی و معماری های متمرکز اســت، می بینیم که 
صاحب دفتر که ســابقه تراکنش هــای مالی را ثبت و 
نگهداری می کنــد، در صورت داشــتن انگیزه کافی، 
می تواند با خیال راحت اطالعات را به نفع خود یا یکی از 
دوستان خود تغییر دهد و هیچ کس هم از این تغییرات و 

دست کاری ها مطلع نخواهد شد.
حاال بیایید همان سفر را این بار بالکچینی انجام دهیم. 
در مدل سفر بالکچینی، به  جای تعیین یک مدیر مالی، 
همگی افراد یک دفتر برای ثبت سابقه خریدها به همراه 
دارند و هر خریدی که انجام می شود، این بار توسط همه 
افراد، بررسی، صحت سنجی و ثبت و نگهداری می شود؛ نه فقط توسط یک نهاد 
واسط معتمد. بدین ترتیب، همگان از ســابقه خریدها مطلع اند و خود می توانند 
بستانکاران و طلبکاران را تعیین کنند. حاال فرض کنید فردی با هدف خرابکاری، 
ســابقه خریدها را در دفتر خود دســت کاری کند. از آنجا که وی به دفاتر سایر 
دوستان خود دسترســی ندارد، این تغییر تنها در یک دفتر اعمال خواهد شد. در 
انتهای سفر همه افراد دفاتر خود را آورده و با یکدیگر مقایسه می کنند و اینجاست 
که دست فرد خرابکار رو خواهد شد؛ چراکه دفتر او با اکثریت دفاتر تناقض دارد. او 
ادعایی در دفتر خود ثبت کرده که هیچ یک از دوستان او این ادعا را قبول ندارند و 

در نتیجه ادعای وی رد خواهد شد و خرابکار به هدف خود نخواهد رسید. 
در سفر بالکچینی، فرد خرابکار برای رسیدن به هدف خود باید دفتر اکثر دوستان 
خود را به صورت یکسان دست کاری کند که این امر بسیار پرهزینه و مخاطره آمیز 
خواهد بود و هرچه تعداد همسفران او بیشتر باشد و دفاتر امن تر نگهداری شود، 
انجام این دست کاری سراسری سخت و سخت تر خواهد بود. بدین ترتیب، افراد 
می توانند بدون نیاز به اعتماد به یکدیگر، در این بستر شفاف که تمامی رخدادها 
)خرید لوازم( برای همگان قابل  مشاهده و صحت سنجی است، بدون وجود یک 
نهاد واسط اعتمادساز )مدیر مالی( سفر کرده و در نهایت تسویه های مالی خود 

را نیز انجام دهند.
در مثال باال، بالکچین، یعنی همان شــیوه نوین اعالم، صحت سنجی، ثبت و 
نگهداری توزیع شده اطالعات، بستری بود که به  جای نهاد واسط، اعتماد را بهتر 
از نهاد واسط بین چند همسفر ایجاد کرد. حاال سؤال این است که آیا می توان در 
سایر موارد، همانند نقل وانتقال سند خودرو و ملک، ثبت ازدواج، طالق، وفات و 
والدت، ثبت اطالعات یک زنجیره تأمین و بسیاری موارد مشابه، این نهادهای 

واسط را کنار گذاشت و با اعتماد بالکچینی با یکدیگر مراوده کنیم؟

از مترکز گرایی تا مترکز زدایی

بالکچین به زبان بسیار ساده

آینده اینجاست

در این دنیای جدید، 
تعدد آدم ها به کاهش 

اعتامد به همدیگر منجر 
شد و سازمان های 

واسطی ایجاد شدند تا 
اعتامد را بین دو نفر که 
لزوماً به یکدیگر اعتامدی 

ندارند، ایجاد کنند 
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 گفت وگو با سید ولی الله فاطمی اردکانی
DLT بنیانگذار شبکه ققنوس درباره روندهای فناوری 

کاربردی سازی DLT در 
حوزه مدیریت شهری 

و بنگاه های مالی
تحول دیجیتال و اقتصاد دیجیتال از مهم ترین مفاهیم جدید به شمار می روند. در این تحول ساختار 
کسب وکارها و تجربه مشتریان توســط فناوری های نوینی از جمله فناوری DLT ، اینترنت اشیا، 
بیگ دیتا و هوش مصنوعی تغییر خواهد کرد. DLT، کاربردهای متعددی دارد که یکی از کاربردهای 
شناخته شده و معروف آن بیت کوین و رمزارزها هستند؛ اما از آنجایی  که عامل یکپارچگی و ایجاد 
شفافیت به شمار می رود، این زیرســاخت فناورانه می تواند در زمینه شفافیت و ایجاد اعتماد در 
کنار پیاده ســازی ارزش اقتصادی و انجام صرفه جویی کمک کند؛ همین موضوع باعث شده تا در 
دنیای امروز، این فناوری نقشی کلیدی در راســتای تحقق تحول دیجیتال داشته باشد. DLT  در 
چند ســال اخیر مورد توجه بسیار زیادی بوده و در ســطح جهانی، بانک ها و شرکت های فناوری 
اطالعات و ارتباطات با بهره گیری از فرصت های این فناوری توانسته اند خدمات و ارزش افزوده های 
جدیدی ایجاد کنند؛ یکی از مهم ترین کاربردهای این فناوری، توکنیزه کردن دارایی و قابلیت انجام 
سرمایه گذاری های خرد در قالب خرید دارایی های دیجیتال است. با توجه به اهمیت حرکت ایران 
به سمت تحول دیجیتال و استفاده از ظرفیت های اقتصادی فناوری های نوین، بنیاد ققنوس با 
هدف انجام پژوهش، توسعه و کاربردی سازی DLT با سرمایه گذاری هلدینگ های فناوری اطالعات 
بانک های ملی ایران، ملت، پارسیان، پاسارگاد، تجارت، مؤسسه نور و شرکت های توسن و ققنوس 
در سال 1397 تأسیس شد. در همین خصوص با ولی اهلل فاطمی، چهره نام آشنای صنعت بانکی و 
پرداخت ایران به عنوان بنیان گذار شبکه ققنوس و مدیرعامل شرکت یکتا ققنوس پارس به گفت وگو 
پرداختیم که مشروح این گفت وگو درباره شکل گیری و نقشه راه آینده ققنوس را در ادامه می خوانید.

ایده راه اندازی شــبکه ققنوس و یک 
بستر توسعه DLT در کشور از کجا آمد و 
تا به امروز بنیاد ققنوس چه دستاوردهای 

مهمی داشته است؟
در صورتی  که بخواهیم ققنوس را در دو فضای بنیاد و 
شرکت تجمیع کنیم و بیشتر به موضوع مفهوم بستر 
ققنوس تا تفکیک مسئولیت ها بپردازیم، باید گفت که 
هدف ققنوس، ایجاد یک بستر مبتنی بر DLT برای 
تمرین و تجربه در حوزه ایده های مبتنی بر DLT بود تا 
برای طرح هایی که قرار است در این بخش عملیاتی 
شود، مورد استفاده قرار گیرد؛ بهترین طراحی برای 
ایجاد چنین پلتفرمی مشارکت با کسب وکارهایی بود 
که به دنبال صرف بودجه تحقیقاتی در حوزه DLT بودند 
و این فناوری را در آینده خودشان مهم می دیدند و نیاز 
داشتند تا از کاربردهای آن در کسب وکار خود استفاده 
کنند، در همین راستا نیز ققنوس با نگاه تجمیع این 
بودجه ها و بستری برای انجام امور تحقیقاتی تعدادی 
 DLT شــریک کســب وکاری که تمام آنها به آینده
عالقه مند بودند و فرصت ها و ظرفیت های این فناوری 

را بخشی از کسب وکار خود می دیدند، ایجاد شد.

DLT؛ فناوری تحول آفرین

درباره فناوری های جدید همواره چالش هایی وجود 
دارد و از آنجایی  که در ایران مراکز علمی ما تحقیقاتی 
- پژوهشی اســت و مراکز حرفه ای و عمده نداریم، 
فناوری وارد موضوعات و ادبیات کسب وکاری شده و 
توسط افراد فعال در حوزه فنی دنبال می شود. متأسفانه 
این فناوری نیز همین سابقه منفی را داشته و همچنان 
تا حدی دارد، در حالی  که نگاه پژوهشی در این زمینه 
اولویت ما به شمار می رود. در اولین ارائه ای که برای 
دوستان انجام دادم، صفحه ای بود با عنوان پنج فناوری 
تحول آفرین که DLT در جایــگاه اول بود و همین 
موضوع باعث می شد زمانی که قرار بود با مدیری در این 
زمینه صحبت شود، به  گونه ای از صحبت ها برداشت 
می شد که انگار این فناوری به عنوان یک اسلحه قرار 
است شما را بکشــد. بر همین اساس، طبیعی بود که 
مدیر زمینه ساز نابودی اسلحه شــود. متأسفانه این 
نگاه به حوزه فناوری اطالعات و فناوری های نوین 
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وجود داشته و تغییر آن دشــوار است. در ادامه و برای 
فرهنگ سازی حوزه فناوری نوین DLT و بالکچین، 
مجموعه ققنوس ایجاد شد تا فارغ از بحث های شعاری، 
تحقیقاتی و روزنامه نگاری به اثرات این فناوری های 
نوظهور در کشور و فرصت های ناشی از آن، به ویژه 
موضوع تحول آفرینی بپردازد. اعتقاد دارم تحول آفرینی 
DLT از نگاه افرادی که مــورد تهدید قرار می  گیرند، 

مخرب بوده، اما برای افرادی که با موج فناوری برای 
استفاده از مزایای آن همراه می شوند، بسیار سودآور و 

کلیدی است.
در راستای توسعه و به کارگیری فرصت های DLT و 
بالکچین، ایجاد فضایی برای تجربه و آزمایش این 
فناوری ها در دستور کار قرار گرفت تا از مزایای آن در 
کسب وکارهای صنعت مالی به خصوص بخش بانکی 
و پرداخت در کنار بیمه و فناوری اطالعات استفاده شود. 
معتقدم، این فناوری در بخش هایی به صورت کامل 
جایگاه این کسب وکارها را تهدید می کند و من این 
موضوع را قبول دارم و ممکن است در جایی این روند 
از کنترل خارج شود و دیگر نیازی به سطوح حاکمیتی 
برای آن کسب وکارها وجود نداشته باشد. این موضوع 
را می پذیریم؛ اما به دنبال آن هستیم تا اثرات مثبت آن 

را نشان دهیم.
»ایران به DLT و بالکچین برای ایجاد شــفافیت و 
اعتماد عمومی نیاز اساسی دارد و در ققنوس به دنبال آن 
هستیم تا نشان دهیم DLT تا چه میزان می تواند نحوه 

تصمیم سازی حاکمیت را بهبود ببخشد.«
در زمینه DLT بیشتر از آنکه موضوع تحول آفرینی با 
استفاده از این فناوری برای بخش حاکمیت را مدنظر 
داشته باشم و اینکه احتمال تهدید جایگاه رگوالتور با 
استفاده از ظرفیت های این فناوری وجود داشته باشد، 
از یک منظر دیگر، تأکیــد دارم که DLT و بالکچین 
در ایران نیاز جدی حوزه فرهنگ، حاکمیت و جامعه 
به شمار می رود و بیشتر با این بخش از ظرفیت های 
DLT برای ایجاد عدالت و شــفافیت در راســتای 

بهره گیری از تصمیمات جمعی ارتباط برقرار کرده ام. 
همواره در رگوالتوری و حاکمیت به دنبال آن هستیم 
تا تصمیمات را خودمان در سامانه های متمرکز بگیریم 
و با توجه به اینکه اطالعات به صورت انحصاری وجود 
دارد، قدرت تصمیم سازی در انحصار دارنده اطالعات 
بوده و سایر افراد نقشی در آن ندارند. این فناوری مدعی 
است که اطالعات متقارن بوده و قابلیت توزیع برای 
تمام اجزای شبکه را دارد و هر فردی به میزان قدرت 
دستیابی و تحلیل اطالعاتی قدرت بازار پیدا می کند، بر 
همین اساس دسترسی به دانش مزیت نبوده و قدرت 
آموزش و تحلیل داده ها اهمیتی کلیدی دارد. در واقع، 
DLT به عنوان سیستم غیرمتمرکز قادر است فرصت 

تصمیم ســازی را به صورت شــفاف ایجاد کند و در 
مجموعه ققنوس با نگاه توسعه بستر کاربردهای فنی 
DLT در ایران وارد شده ایم و قصد داریم با استفاده از 

ظرفیت فضای DLT نشان دهیم که تصمیم سازی در 
فضای DLT می تواند تا چه میزان شکل اعتماد عمومی 
و شفافیت را افزایش و نحوه تصمیم سازی حاکمیت 
را بهبود ببخشد؛ البته در این مسیر فاصله طوالنی با 

مقصد داریم.

به سمت ایجاد شفافیت و تصمیم سازی با 
DLT می رویم

در نظر داریم پس از تهیه زیرساخت ها و ورود مقداری 
از دارایی در ققنوس به سمتی برویم که تصمیم سازی 
با استفاده از DLT را نشان دهیم؛ تأکید دارم که فناوری 
نوینی همچون DLT می تواند در حوزه های مدیریتی 
تأثیر بسیار زیادی داشته باشد و اینکه ما این فناوری 
را در حد یک توکن دارایی و پرداخت بدانیم، کمترین 
استفاده از فناوری زیرساخت DLT است؛ البته باید به 
این نکته نیز اشاره کنیم که نماد اصلی DLT در جهان، 
بیت کوین به شــمار می رود و باید درک کرد که تأثیر 
DLT بسیار بیشتر اســت؛ بیت کوین صرفاً کاربردی 

زیبا و اثربخش در سطح جهانی است که توانست در 
سطح جغرافیایی فراتر از یک کشور با سرعتی باال به 
یک ارزش مشابه دالر تبدیل شود. این در حالی است 
که دالر در مدت زمان زیادی و همراه با سیاست های 
طوالنی مدت اقتصادی آمریکا بــه یک ارز پرقدرت 
به عنوان ابزار پرداخت جهانی تبدیل شــد و امروزه 
نقطه ای را نمی توان پیدا کرد که دالر آمریکا را قبول 
نکند؛ از ســویی دیگر باید به این موضوع نیز اشاره 
داشت که رمزارز بیت کوین صرفاً در طول 12 سالی که 
از انتشار آن گذشته، توانسته قدرتی همچون دالر پیدا 
کند و این موضوع نشان از آن دارد که فناوری اثربخش 

بوده و مدافعانی در سطح کالن دارد.
 »بانک مرکزی به مجموعه ققنوس توصیه کرده تا 
صرفاً به توکنیزه کردن دارایی ها توجه نکند و در زمینه 

اثربخشی و کاربردی سازی  DLT  اقدام کند.«
DLT به سرعت در سراســر جهان در حال  توسعه و 

رواج است و همین موضوع باعث شده تعداد زیادی 
از کسب وکارها و بخش گسترده جامعه با آن درگیر 
شــوند؛ مهم ترین مزیت این فناوری، شــفافیت در 
تصمیمات به شمار می رود و تمام افراد به یک اندازه 
به اطالعات دسترسی دارند که باعث می شود عدالت 
که در سامانه های متمرکز تا به امروز به صورت جدی 
وجود نداشــت، اجرایی شــود. مجموعه ققنوس در 
راســتای آماده سازی و ایجاد زیرســاخت های اولیه 
برای اهداف مدیریتی کالن تر در حوزه های مدیریت، 
جمعیت شناختی و جمعیت گیری ایجاد شده و در نظر 
داریم امســال پروژه هایی را برای حرکت به سوی 
سامانه های مدیریتی ایجاد کنیم. از سویی دیگر، بانک 
مرکزی توصیه دارد که صرفًا نگاه به توکنیزه کردن 
دارایی و توکن نداشــته باشــیم و به سوی تحریک 
اثربخشی و کاربردی سازی فناوری در سایر بخش ها 

اقدام کنیم که در این راســتا با توجه به اینکه فلسفه 
ققنوس با محوریت توســعه DLT و بالکچین بوده، 
پروژه هایی جدید به  غیر از توکنیزه کردن دارایی تعریف 
و در دســتور کار قرار گرفته است؛ مهم ترین رویکرد 
ققنوس اســتفاده از ظرفیت فناوری های نوین است 
و از آنجایی  که در حوزه مدیریت شــهری مشکالت 
متعددی وجود دارد، می توان از ظرفیت این فناوری 
قدرتمند برای سیستم مدیریت شهری استفاده کرد تا 
به حاکمیت در زمینه رفع آسیب های شهری و اجتماعی 
کمک شود که اثربخشی بسیار زیادی دارد. بنده با چند 
نفر از نمایندگان مردم در حوزه مدیریت شــهری از 
جمله نماینده شهر خودم صحبت و تأکید کردم همه 
شما نمایندگان در شعارها تأکید دارید که شفافیت را 
به صورت حداکثری خواهید داشت؛ بر همین اساس 
بهترین ابزار برای تحقق شــفافیت این است که در 
مدیریت شهری از زیرساختی شفاف استفاده شود تا در 
هر تصمیمی با جنس مدیریت شهریـ  که قرار است 
بیش از دو نفر، در یک فضای توزیع شده و با گروه های 
تخصصی منتشر شودـ  از نظرات نخبگان در تمامی 
بخش ها به صورت حداقلی در بخش مشورتی استفاده 
شود و تمامی تصمیمات توسط 10 شخص برای 100 
هزار نفر انجام نگیرد؛ با بهره گیری از این زیرساخت، 
تصمیم گیری به صورت شــفاف و بدون تقلب انجام 

می شود.
ققنوس مرحله توکنیزه کردن دارایی را با موفقیت پشت 
سر گذاشته و به دنبال انجام پروژه های کاربردی سازی 
DLT در حوزه مدیریت شــهری و بنگاه های مالی 

هستیم؛ امسال قصد داریم یک شــهر از ایران را به 
شورای شهر هوشمند مجهز کنیم.

در گام اول در فضای ققنوس ایجاد زیرساخت، کیف 
توکن و فرهنگ سازی را در دســتور کار داشتیم که 
انجام شد و فرهنگ سازی الزم را ایجاد کردیم؛ البته 
باید به این فعالیت ها حجم داد تا توسعه یابد که از سوی 
ققنوس و سایر میزبانان در دستور کار است؛ با دستور 
بانک مرکزی در حال انجــام اقداماتی در حوزه  هایی 
جدا از توکن های دارایی و اســتفاده از ظرفیت های 
DLT در بخش مدیریت شــهری و تعاونی هستیم. 

اعتقاد دارم که ققنوس مرحله توکنیزه کردن دارایی 
را با موفقیت پشت سر گذاشته و از نظر من دیگر این 
پروژه ها تحقیقاتی نیستند و از جنس اجرایی به شمار 
می روند؛ باید به ســوی پروژه های کاربردی برویم و 
اصل توانمندی DLT در حوزه مدیریت شهری یا مسئله  
شفافیت که در بنگاه های مالی از جمله تعاونی ها داریم 
را مطرح و مشکالت را رفع کنیم. واقعیت این است که 
شرایط در کشور به نحوی رقم خورده که اگر من مدیر 
شدم و عالقه داشته باشم، شفاف عمل کنم، از آنجایی 
 که می توانم تصمیمی را اعالم نکنم، روند عدم اعالم 
تصمیمات و شفافیت به یک عادت تبدیل می شود؛ 
اما این در حالی اســت که اگر از DLT در زیرساخت 
مدیریت شــهری، تعاونی ها یا هر بخش کسب وکار 
دیگری استفاده شود و تصمیمات به اجماعی واگذار 
شود، دیگر نمی توان تصمیم را اعالم نکرد و با دیگران 
شفاف نبود. بر همین اساس شفافیت به صورت واقعی 
اجرا می شود که در ایجاد عدالت و رضایت مشتریان 
کسب وکارها و ســهام داران تأثیر بسیار مهمی دارد. 
هدف ققنوس این است که مدیریت شهری یک شهر 
از ایران در قالب شورای شهر، بر بستر DLT قرار بگیرد 
و نشان بدهیم که با استفاده از DLT می توان شورای 
شهر هوشمندی را داشته باشیم که همه تصمیمات در 
گروه های تخصصی متشکل از نخبگان اتخاذ می شود 
و این تصمیم در مسیر شفافیت و اجماع گرفته می شود و 
قطعاً در آینده مورد استفاده خواهد بود. با توسعه اینترنت 
اشیا و استفاده از زیرساخت قراردادهای هوشمند در 
حوزه مدیریت شهری، حلقه اتصال کامل خواهد بود 
و تصمیم در یک فضای نخبگانی و هوشمند گرفته 
می شود. بر همین اساس، پیگیری اجرای فعالیت ها 
و قراردادها با توجه به اینکه به صورت قرارداد هوشمند 
اجرا و نظارت می شود )نظارت صددرصدی و سیستمی 
است(، مشکالت نظارت انسانی و تغییرات سلیقه ای و 
متعدد از بین خواهد رفت که به بهبود روند امور کمک 

می کند.
یکی دیگر از کاربردهای مهم DLT بهبود روند شفافیت 

و تصمیم گیــری در حوزه بنگاه هــای مالی از جمله 
تعاونی هاست. همواره این تصور وجود دارد که اعضای 
هیئت مدیره تعاونی ها تصمیماتی با ذی نفعان می گیرند 
که به سود خودشان است و ترکیب اعضا و سهام داران 
از آن ناراضی هســتند و بررسی ها نشان می دهد که 
دلیل اصلی آن عدم شفافیت در تصمیمات و اقدامات 
انجام شــده اســت و حتی مواردی نیز وجود دارد که 
هیئت مدیره تقصیری ندارد؛ اما روند اطالع رســانی 
مناســب نیســت که این امر باعث ایجاد مشکل و 
نارضایتی در روند شــفافیت بنگاه مالی می شود. در 
این راستا DLT می تواند مشکالت شفافیت در حوزه 
تعاونی ها را رفع کند و دفتــرکل تعاونی ها می تواند 
مبتنی بر DLT باشد. در این سیستم، هرگونه پرداختی 
حسابداری و عملیات مالی در یک زیرساخت شفاف 
از ســوی اعضا انجام می شــود. ما دو الی سه نمونه 
بهره گیری از DLT را در زمینه تصمیم سازی در حوزه 
مدیریت شهری، قرارداد  های شهری و این نمونه کارها 
را انجام خواهیم داد که گامی بلند برای همگانی سازی 
توســعه فناوری های نوین و ایجاد بستر تصمیمات 

شفاف در فضای شهری به شمار می رود.

در فضای جامعه متخصصــان DLT و 
فناوری های نوین مطرح شده که ققنوس 
رقیبی برای پروژه های شرکت خدمات 
انفورماتیک است و بانک مرکزی نسبت 
به توسعه ققنوس حساسیت دارد؛ اما 
شما تأکید دارید که نقشه راه و فضای 
ترسیم شده برای شرکت ققنوس کاماًل 
متفاوت از ورود به شبکه پرداخت بوده 
و ققنوس به دنبال کمک به بانک مرکزی 
از طریق تعامل پایدار اســت تا DLT و 
بالکچین را توسعه دهد؛ چرا این اشتباه 

ایجاد شد؟
می توانیم به  جای شعار مرگ با شعار درود شروع کنیم!

هدف ققنوس تعامل با بانک مرکزی و توسعه DLT و 
بالکچین در کشور است و به  هیچ عنوان قصد ورود به 
شبکه پرداخت را از ابتدا نداشته و در ادامه نیز نخواهد 
داشت. در حوزه بازار اشــتباهاتی داشتیم؛ چراکه در 
حوزه فناوری آنچه می خوانیم با آنچه اجرا می کنیم، 
بسیار متفاوت اســت. الیه پنهان و آشکار فناوری با 
یکدیگر تفاوت دارد و DLT نیز از همین قانون تبعیت 
می کند؛ دیدگاه بسیاری از بانک های جهانی این بود 
که بیت کوین و رمزارزها نظام پرداخت جهانی را به هم 
می ریزند، اما واقعیت این است که این ابزارها تأثیرگذار 

بوده اند و در هیچ بخشی مشکلی ایجاد نکرده اند.
در نگاه اولیه، بر اســاس روش ایده آل و رایج جهانی 
تمام تصور ما از ایجاد سامانه ای مبتنی بر DLT، بستری 
مشابه بیت کوین و اتریوم بود که با بررسی بیشتر متوجه 
شدیم DLT قابلیت های بیشتری دارد؛ اما از این ابزارها 

در راستای راه اندازی شــبکه ققنوس به عنوان یک 
الگو استفاده شد؛ ققنوس بر بستر DLT و با استفاده از 
زیرساخت استالر ایجاد شد، اما از آنجایی  که در شبکه 
ققنوس نمی توانید بدون ابزار پرداخت باشید، تصمیم 
بر آن شــد توکنی مانند پیمان با پشتوانه طال در نظر 
گرفته شود. از ابتدا صرفاً بخشی از فعالیت مجموعه 
ققنوس با همکاری میزبانان در راستای توسعه استفاده 
از DLT در کشور و کاربردی سازی این فناوری؛ بحث 
توکنیزه کردن دارایی بــود. در حقیقت، وظیفه ما در 
ققنوس این است که هر کاربرد جدیدی از DLT را اجرا 
کنیم و یک نمونه عملیاتی موفق از آن داشته باشیم 

تا برای تکثیر و توسعه در اختیار میزبانان قرار دهیم.

همان طور که می دانیــد، بانک مرکزی 
در آخرین بخشنامه خود تأکید کرد که 
انتشار هرگونه رمزارز و توکن با پشتوانه 
برخی دارایی ها از جمله طال در انحصار 
رگوالتور بوده و توکن پیمان پشتوانه طال 
دارد؛ برای رفع چالش با بانک مرکزی و 
دریافت مجوز که روی آن تأکید داشتید، 
چه اقدامی تا به امروز انجام شده است؟

»هدف انتشار توکنی مانند پیمان تبدیل شدن به ابزار 
پرداخت نبوده و نگاه ایجادکنندگان شــبکه ققنوس 
ایجاد رمزارز و اســتفاده از این ابزار در شبکه پرداخت 
کشور نیست؛ بلکه نگاه انتشار توکن با پشتوانه دارایی 
به منظور  پرداخت های درون شــبکه ققنوس بوده 

است.«
رمزارز و پول های رمزنگاری شــده ابــزار پرداخت 
بوده و قابلیت معامله دارد که با ساختار توکن تفاوت 
دارد. واقعیت این اســت که هدف ما از انتشار توکنی 
مانند پیمان تبدیل شدن به ابزار پرداخت نبوده و نگاه 

»ایران به DLT و 
بالکچین برای ایجاد 
شفافیت و اعتامد 

عمومی نیاز اساسی 
دارد و در ققنوس 

به دنبال آن هستیم تا 
نشان دهیم DLT تا چه 

میزان می تواند نحوه 
تصمیم سازی حاکمیت را 

بهبود ببخشد.«

ققنوس مرحله 
توکنیزه کردن دارایی را 
با موفقیت پشت رس 

گذاشته و به دنبال انجام 
پروژه های کاربردی سازی 
DLT در حوزه مدیریت 

شهری و بنگاه های 
مالی هستیم؛ امسال 

قصد داریم یک شهر از 
ایران را به شورای شهر 
هوشمند مجهز کنیم.
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یک گفت وگو

ایجادکنندگان شبکه ققنوس ایجاد رمزارز و استفاده 
از این ابزار در شبکه پرداخت کشور نیست؛ بلکه نگاه 
انتشار توکن با پشتوانه دارایی به منظور پرداخت های 
درون شــبکه ققنوس بوده اســت. یــک نمونه از 
کاربردهای توکن از نظر ما فروش اموال مازاد سیستم 
بانکی کشور است که با این پروژه می توان آن را انجام 
داد و همواره از ابتدای شــکل گیری ققنوس به دنبال 
آن بودیم و توانستیم یک فناوری زیرساختی را ایجاد 
کنیم که زمانی که کسب وکاری آماده شد، بتوان از آن 
بهره برداری کرد تا یک پروژه انجام شود و مشکالت 
هسته اصلی بورس را نداشته باشد که باعث افتخار 
ماست و بزرگ ترین موفقیت مان به شمار می رود. در 
واقع، قبل از اینکه فضای کسب وکار بورس امالک راه 
بیفتد، ما این فعالیت را انجام می دادیم و با توجه به اینکه 
در حال حاضر این زیرساخت امن و شفاف را در اختیار 
داریم، می توان اقداماتی انجام داد؛ چراکه معامالت 
مســکن با ابزارهای امروزی در بورس بسیار سخت 
بوده و یونیت کردن و سهام کردن آن بسیار دشوار است 
و همین موضوع نیز باعث شده در نمونه های موفق 
جهانی شاهد آن باشیم که مسکن به صورت توکن به 
فروش می رسد. این هدف ما بوده و به دنبال واگذاری 
اموال مازاد بانک ها بوده ایم که البته پیچیدگی های 
خاص و متفاوتی داشته که باعث شــده امروز - در 
صورتی  که قصد داشته باشیم یک ملک را مبتنی بر 
توکن عرضه کنیم - با مشکالت و چالش های حقوقی 

مواجه شویم.
آیا پروژه فام متوقف شده است؟

واقعیت این است که فام ملکی برای عرضه ندارد. در 
واقع فام وکالت دارد تا از طرف بانک ها برایشان مزایده 
اجرا کند که صرفاً به معنای درج آگهی مزایده در روزنامه 

است و اختیاری برای فروش به روش توکنیزه کردن 
ندارد. طبق قانون ما پلتفرمی برای آگهی مزایده ای 
نیستیم و این مانع حقوقی ماست. پروژه فام هم اکنون 
در چارچوب خود، پیشرفت خاصی ندارد؛ اما از آنجایی 
 که دولت به سمت بازار بورس و فروش امالک رفته، 
به نظر می رسد که قرار اســت از این طریق مشکل 
بازار امالک رفع شــود. بازار بورس راهکاری است 
که انتخاب شده و دوستان به سمت آن رفته اند و در 
تالش هستیم این فناوری را برای افراد تصمیم ساز 
در این بخش ارائه کنیم تا از آن برای تسهیل عرضه 
دارایی های غیرمنقول که دولت روی آن تأکید دارد، 
اســتفاده کنیم تا اجرای این پروژه تســریع یابد.  در 
حال اجرای یک ملک خصوصی هســتیم تا نشان 
دهیم که سیستم عرضه توکن ملک مشکلی ندارد 
و از نظر ما ملک با طال و الماس و غیره هیچ تفاوتی 
ندارد و صرفاً یک دارایی است که به N توکن تقسیم 
و عرضه می شود. از سویی دیگر ما دو میزبان شبکه 
ققنوس )بانک ملت با پروژه منفعت و بانک آینده در 
یک پروژه امالک( را داریم که اقداماتی را در دستور 
کار دارند. از سویی دیگر در قالب پروژه بورس امالک 
در حال مذاکره هستیم که امیدواریم بتوانیم تأثیرات و 

فرصت های فناوری را به حاکمیت نشان دهیم.

یکی از سؤاالت رایج در جامعه فعاالن 
DLT ایران، چرایی استفاده شبکه ققنوس 

از زیرساخت استالر بود. بسیاری مطرح 
کردند که به دلیل آشنایی آقای تهرانی 
با سیستم اســتالر، ققنوس به سمت 
استفاده از استالر رفت؛ آیا این موضوع 

صحت دارد؟
جواب این سؤال بسیار ساده اســت؛ در صورتی  که 
این موضوع صحت داشته باشد، به معنای این است 
که مدیر آقای تهرانی کفایت نــدارد و در صورتی  که 
مدیری توسط یک کارشناس یا مدیر فنی به سادگی 
توجیه شود، به معنای عدم  کفایت مدیر و توانمندی 
کارشناس بوده که در این صورت باید به آقای تهرانی 
بابت این موضوع تبریک گفت و از ایشــان قدردانی 
کرد. در طول عمر کاری خود و در 27 سال اخیر، کمتر 
این ادعا را مطرح کرده ام، اما به منظور اینکه بهتر است 
جواب این دسته از سؤاالت عزیزان را بدهم، می خواهم 
خدمت تان عرض کنم که من از معدود مدیرانی هستم 
که باید در حوزه فنی توجیه شــوم و به راحتی در این 
بخش توجیه نمی شوم؛ چراکه اطالعات مناسبی دارم. 
در حقیقت، بنده سه نسل از دفترکل را طراحی کرده ام و 
در حوزه فنی همواره یاد گرفته ام و در راستای استفاده از 
استالر نیز به شخصه ورود کردم تا اطالعات بیشتری 
 GL از آن به دست بیاورم. در این راستا، زمانی که قدرت
استالر را دیدم، به جرئت می توانم بگویم با آخرین نسلی 
که من طراحی کردم و مشــابه آن را در ایران نداریم، 

فاصله بسیار زیادی وجود داشت. شبکه اتریوم بستر 
بزرگ تری از قراردادهای هوشمند به شمار می رود و 
می توانستیم به سمت آن برویم؛ اما کاربرد ما به نیاز 
ما در نقطه شروع، مناسب استالر بود که البته در زمینه 
قراردادهای هوشمند ضعف دارد، ولی در نگاه دو سال 
قبل که به دنبال ایجاد سریع تر توکن با دارایی دارای 
پشتوانه بودیم، شبکه استالر خیلی سریع تر و نزدیک تر 
بود و در چند تجربه جهانی شبکه استالر را قدرتمند و 
مناسب دیدم. همچنین باید به این نکته نیز اشاره داشت 
که قدرت مدیریت حساب استالر بسیار زیاد است و 
ممکن است در اتریوم نیز در آینده این قدرت توسعه 
یابد. برآورد ما از وضعیت استفاده از استالر ققنوس این 
بود که ققنوس را در توکنیزه کردن دارایی ها، بالغ  بر دو 
سال جلو انداخت. این شبکه قدرت بسیار زیادی داشت 
و متن باز و آماده تر بود و این موضوع باعث شد از استالر 

استفاده کنیم.

ورود شــرکت فرابورس ایران از اولین 
رویداد بنیاد ققنوس پس از هشــتمین 
همایش بانکداری الکترونیک و نظام های 
پرداخت مطرح شد؛ اما همچنان خبری 
از حضور فرابــورس در میان میزبانان 
و همکاری با شــبکه ققنوس نیست. از 
آنجایی  که همــواره جامعه DLT مطرح 
کرده که همکاری فرابورس با ققنوس 
به معنای ایجاد یک رقیب جدید است، 
مذاکره با فرابورس به کجا رسیده و آیا 

این کار منطقی است؟
همکاری فرابورس با شبکه ققنوس به معنای نابودی 
یکی از طرفین است؛ در واقع اگر شرکت فرابورس ایران 
قدرت زیادی داشته باشد و سخت گیری کند، ققنوس 
را نابود می کند؛ اما در صورتی  که قدرت ققنوس باال 
باشد، فرابورس نابود خواهد شد. درباره آخرین جزئیات 
باید گفت که با دوستان فرابورس ارتباط قطع نشده و 
همچنان ارتباط وجود دارد؛ اما به دالیلی که در سطح 
مدیریت ارشد در سمت سازمان بورس وجود داشت، 
مقداری سرعت کمتر بود و ما نتوانستیم تصویرسازی 
خوبی از اثرات DLT برای بورس داشته باشیم؛ چراکه 
بورس به عنوان نهادی متمرکز، مفهوم توزیع شدگی 
را حس نمی کرد و تصور نمی کرد که قرار اســت این 
فناوری به آن کمک کند. از نگاه فناوری، نتوانستیم 
اثربخشی را برای بورس نشان دهیم و در این مسیر، 
همکاری با فرابورس در فاز مدیریت دارایی وارد می شود 
که به عنوان نمونه می توان به سپرده گذاری مرکزی 
اشاره داشت که تسویه دارایی و پولی در فرایندی دو الی 
سه روزه انجام می شود، این در حالی است که در فرایند 

مبتنی بر توکن این قابلیت به صورت آنی وجود دارد.
در نقاطی DLT در بازار ســرمایه جهانی توانسته در 
حوزه بخش مالی و تسویه به خوبی خود را نشان دهد، 

اما متأسفانه ما مستقیم به سمت بازار بورس رفتیم و با 
کم تجربگی اعالم کردیم که قصد داریم توکن و سهام 
عرضه کنیم. این اشتباه من مدیر بود که اصالح شده و 
با گام های کوچک همچون ترندهای جهانی در حال 
فعالیت هســتیم که البته این کار باید در ابتدا صورت 
می گرفت تا باعث شود ورود ما به این حوزه در ایران 

بسیار حرفه ای تر باشد.

آقای فاطمی پرتفوی شما از دارایی های 
دیجیتالی خریداری شده در کیف توکن 

ققنوس چقدر است؟
پرتفوی من بالغ  بر 66 میلیون تومان است و هر شب 
تعدادی توکن خریداری می کنم تا شــبکه را بررسی 
کنم؛ عیدی را با توکن الماس و پیمان دادم و بسیاری از 
افراد، استقبال کردند و پیشنهاد می کنم عالقه مندان و 
به خصوص مجموعه همکاران در شرکت های میزبان 

وارد شبکه ققنوس شوند و توکن ها را بررسی کنند.

کدام توکن ققنوس را دوست دارید؟
بیشترین عالقه من به توکن راه پرداخت است و هر 
شــب چند واحد از این توکن را خریداری می کردم و 
دوست داشتم ققنوس بتواند اثربخشی یک توکن را 
برای یک کاربرد زیبا نشان دهد. از سویی دیگر با ارائه 
این توکن، توانستیم تأمین مالی مناسب و کوچکی را 
برای راه پرداخت انجام دهیم تا این فضا برای بقیه هم 
تجربه شود که می توانند با ارائه توکن نسبت به تأمین 
مالی برای کسب وکار خودشان اقدام کنند. توکن الماس 
بیشترین نگاه به سمت سرمایه گذاری را دارد؛ اما در 
خصوص توکن پیمان معتقدم فــارغ از بحث ارزش 
طالیی که در بازار ایجاد شده، نمی تواند بسیار بزرگ 
شود و باید پشتوانه طالی آن را در ققنوس مدیریت و به 
سمت غیر طال و سایر سنگ های ارزشمند هدایت کنیم 
و در این راستا به صورت قطعی در توسعه های بعدی 
برای آن پشتوانه طال نخواهیم گرفت و به همین میزان 
طالیی که پشتوانه داشته، خواهد ماند. توکن آب پارس 
با توجه به پیوندی که به زندگی شخصی من دارد، بسیار 
مهم است؛ اما این توکن نتوانست در جامعه مخاطب 
خود، به صورت واقعی مطرح شود و چندان مطرح نشد. 
آب پارس در شهرهایی از جمله تهران و مشهد مطرح 
شد که حسی از مسئولیت اجتماعی و اهمیت آب رسانی 
به مناطق کویری و اجرای این پروژه نداشتند. این در 
حالی است که این پروژه روی عمران و آبادی مناطق 
کویری و بهبود زندگی مردم تأثیر بسیار زیادی داشت. 
اعتقاد دارم که پروژه های سازندگی برای رسیدن به 
مرحله منفعت، عمری طوالنی دارد و برای اینکه به 
این نقطه برسد، باید زمان زیادی صرف شود؛ اما بیشتر 
افراد در ایران به دنبال سرمایه گذاری سریع هستند که 
این پروژه متناســب با ورود این چنین کاربرانی نبود. 
مسئولیت اجتماعی و احساس نیاز در مناطق کویری 

مثل یزد، کرمان و رفســنجان باید به وجود می آمد؛ 
نه اینکه تبلیغات توکن آب پارس در تمام نقاط کشور 
مطرح شود. این موضوع باعث شد مخاطب مورد نیاز 
خود را پیدا نکند و باید برای آن برنامه دیگری در دستور 
کار قرار بگیرد. در زمینه توکــن مهر باید بگویم که 
ارتباط خاصی برقرار نکرده ام، اما تعدادی از این توکن 

را خریداری کرده ام.

بهتر نبود که توکــن آب پارس به دلیل 
گســتردگی و حجم بزرگ ســرمایه 
مورد نیاز به عنوان اولین توکن شــبکه 
ققنوس منتشر نمی شد و در آینده انتشار 

می یافت؟
بر اساس مقایســه  وضعیت مالی ققنوس با بورس، 
ققنوس از سه سال اول بازار بورس بسیار جلوتر است. ما 
باید بیشتر به سمت پروژ ه های چندمیلیونی می رفتیم تا 
تجربه کسب کنیم و نباید به سمت پروژه صدمیلیاردی 
برویم و شــاید بهتر بود که توکن آب پارس به عنوان 
یک طرح بزرگ با مسئولیت اجتماعی مهم در آینده 
در دستور کار قرار می گرفت. معتقدم صالح نیست که 
یک دفعه یک پروژه بزرگ را برداریم و نیاز است در ابتدا 
پروژه های کوچک و متعدد داشته باشیم تا اعتمادسازی 

افزایش پیدا کند.
برای معرفی ققنوس به شهروندان چه 

می گویید؟
ققنوس ابزاری 7×24 است که با استفاده از آن می توانید 

در هر زمان که اراده کنید، یک تصمیم درباره دارایی 
خود بگیرید. ما می توانیم ســکه، طــال و الماس را 
به صورت فیزیکی در خانه داشته باشیم و آن را هدیه 
بدهیم یا اینکه معادل آن دارایی را به صورت دیجیتالی 
داشته باشیم و هر موقع قصد داشته باشیم آن را ارسال 
کنیم. ســکه طال همیشه در دســترس نیست و در 
گاوصندوق یا محل امنی نگهداری می شود، اما توکن 
سکه روی تلفن همراه بوده و در هر لحظه قابلیت انتقال 
و فروش را دارد. در واقع همین گستردگی دسترسی 
یکی از مهم ترین موضوعات از ســه مؤلفه اصلی در 
فضای کسب وکار دیجیتال است که به نظرم در ایران 
در جایگاه نخست قرار دارد. ققنوس بستری ایجاد کرده 
تا یک دارایی که قدرت هیچ گونه استفاده لحظه ای 
از جملــه پرداخت، ســرمایه گذاری و تصمیم گیری 
لحظه ای نداشت، به دارایی ای با قابلیت دسترسی در 
هر زمان و مکان با قابلیت تصمیم گیری تبدیل شود که 
نگرانی از دست رفتن را نیز ندارد. حتی در صورتی  که 
تلفن همراه نیز سرقت شود، تمام دارایی ها به صورت 

ایمن حفظ می شود و جای هیچ گونه نگرانی نیست.
من توصیه ام به دوستان این است که حتماً وارد پلتفرم 
ققنوس شــوند و مجموعه را ارزیابــی کنند؛ چراکه 
ققنوس ظرفیتی برای سرمایه گذاری همراه و 7×24 
است که بسیاری از مزایایی که در نظام بورس وجود 
دارد، در اینجا نیز موجود است. همواره تأکید دارم دارایی 
دارای پشتوانه یک دارایی مطمئن و بدون شبهه است 
و افراد مقید به مذهب بیشتر به دنبال چنین ابزارهایی 

هستند. 
توکن الماس باعث شد بیشتر صحبت از سرمایه گذاری 
در زمینه الماس شود و حرف الماس بیشتر شنیده شد. 
این در حالی است که قبل از این صرفاً فقط چند مرتبه 

کلمه الماس به گوش خورده بود. 
در ققنوس افراد می توانند رفته رفته نســبت به خرید 
الماس اقدام کنند. یک موضوع مهم این است که این 
پول ها در قالب پول خرد با هدف داشتن یک دارایی 
باارزش در آینده جمع آوری می شود که هر لحظه همراه 
فرد اســت و تبدیل و فروش آن در هر لحظه ممکن 
است. از سویی دیگر استفاده از شبکه ققنوس، کمکی 
برای توسعه فناوری های جدید در کشور و روی آوردن 
به DLT یک مسئولیت اجتماعی و تنها راه برون رفت 
حاکمیت ما از شرایط فعلی و تحریم در زمینه تجارت 
و پرداخت بین الملل است. بنده توصیه می کنم عزیزان 
مطالعه کننده ماهنامه توکن تاک و این گفت وگو نسبت 
به نصب کیف توکن ققنوس و استفاده از شبکه ققنوس 
اقدام کرده و وضعیت شبکه ققنوس را بررسی کنند. در 
همین راستا هر کاربری که با نام معرف من یا از طریق 
کد کیوآر  ثبت نام کند، 10 توکن پیمان با پشتوانه طال 

هدیه خواهد گرفت.

»هدف انتشار توکنی 
مانند پیامن تبدیل شدن 
به ابزار پرداخت نبوده و 
نگاه ایجادکنندگان شبکه 
ققنوس ایجاد رمزارز و 
استفاده از این ابزار در 
شبکه پرداخت کشور 

نیست؛ بلکه نگاه انتشار 
توکن با پشتوانه دارایی 
به منظور  پرداخت های 

درون شبکه ققنوس 
بوده است.«

  »بانک مرکزی به 
مجموعه ققنوس 

توصیه کرده تا رصفاً به 
توکنیزه کردن دارایی ها 
توجه نکند و در زمینه 

 اثربخشی و 
 کاربردی سازی 

DLT اقدام کند«

می توانید از طریق اسکن کد کیوآر  

نظر خودتان را درباره این مصاحبه در 

وبالگ ققنوس با ما درمیان بگذارید
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آکادمی

برای استفاده از اینترنت بانک شما به نام کاربری و رمز عبور احتیاج دارید. معادل 
چنین روشی در شــبکه ققنوس یک زوج کلید خصوصی و عمومی است که شما 
می توانید با کیف توکن آنها را تولید کنید. در قدم اول، کیف توکن بدون دخالت 
سایر اعضای شبکه، برای شما یک کد با عنوان کلید خصوصی می سازد که نقش 
رمز عبور را برای شما بازی می کند. کلید عمومی هم که شبیه نام یا حساب کاربری 
است، از روی کلید خصوصی ساخته می شود. در رابطه با این زوج کلید باید مطالب 

زیر را بدانید:
     کلید خصوصی را کیف توکن شما تولید می کند و به  غیر از شما )مالک کلید 
خصوصی( هیچ عضوی از شبکه از آن اطالع ندارد. این موضوع دقیقاً امتیازی است 
که شبکه های مبتنی بر دفترکل توزیع شده مثل ققنوس دارند. در نتیجه امکان 
برداشت از دارایی شما بدون اجازه مستقیم شخص شما وجود ندارد. پس خبر بد 
این است که اگر کلید خصوصی تان را به هر دلیلی فراموش کنید یا از دست بدهید، 

هیچ عضوی از شبکه نمی تواند آن را برای شما بازیابی کند و خبر خوش اینکه تنها 
کاری که برای محافظت از دارایی تان در شبکه ققنوس باید انجام دهید، نگهداری 

امن کلید خصوصی است.
     کلید عمومی شبیه شماره کارت یا شماره حساب است و همه کارهای مربوط به 

آن را کیف توکن انجام می دهد. پس نیازی به نگهداری آن نیست.
     شما به دو روش می توانید توکن دریافت کنید؛ خرید توکن یا دریافت توکن از 
اعضای دیگر شبکه. در هر صورت، توکن به حسابی که خودتان معرفی می کنید، 
ارسال می شود. شــما با کیف توکن به راحتی می توانید حســاب خودتان )کلید 

عمومی تان( را به دیگران بدهید تا توکن دریافت کنید.
     کیف توکن تنها به عنوان رابط میان شبکه و کاربر عمل می کند و حاوی دارایی 
شما نیست و فقط و  فقط کســی که کلید خصوصی یک حساب کاربری )کلید 
عمومی( را می داند، حق برداشت دارایی داخل آن را دارد. حتی اگر کیف توکن از 

معرفی کیف توکن ققنوس

چگونه از کیف 
توکن ققنوس 
استفاده کنیم

در دنیای امروز، تجربه استفاده از اینترنت بانک به قدری در سبک زندگی 
انسان ها نفوذ کرده که بسیاری از ما زمان آخرین مراجعه حضوری مان 
به بانک را فراموش کرده ایم و زندگی، بدون امکان انتقال وجه، خرید 
شارژ، پرداخت قبض و مشاهده موجودی حساب به صورت اینترنتی، 
حداقل برای ایرانی ها غیر قابل  تصور اســت. کیف توکن ققنوس هم 
ابزاری شبیه به اینترنت بانک است؛ با این تفاوت که بر بستر فناوری 
دفترکل توزیع شده کار می کند. با استفاده از کیف توکن ققنوس عالوه بر 
برخی خدمات مشابه اینترنت بانک مانند انتقال و مشاهده موجودی 

دارایی های خود در شبکه، می توانید الماس و طال و ملک هم بخرید.

تلفن همراه شما پاک شود یا به سرقت برود، با نصب کیف توکن جدید و با داشتن 
کلید خصوصی، حساب شما قابل بازیابی است؛ در نتیجه کلید خصوصی دارایی 
شماست. بنابراین اگر آن را از دست بدهید، دارایی تان را از دست داده اید. شبکه 
ققنوس تضمین می کند که هیچ کس به جز شما کلید خصوصی شما را )در شبکه( 

نمی داند. پس در نگهداری کلید خصوصی خود بسیار دقت کنید.
با دانستن این موارد شما آماده هستید که از کیف توکن ققنوس استفاده کنید. با این 
کیف توکن شما می توانید توکن های موجود در شبکه ققنوس را با پرداخت ریالی 
و از طریق درگاه های پرداخت بخرید و هر زمان که خواستید آنها را بازخرید کنید. 
ارسال توکن به دیگر اعضای شبکه یا دریافت توکن از آنها خدمت پایه دیگری 
اســت که کیف توکن ققنوس ارائه می کند. شــما می توانید از موارد گفته شده و 
خدمات دیگر کیف توکن ققنوس مانند خرید الماس، طال و ملک با رابط کاربری 

ساده استفاده کنید؛ اما ابتدا باید آن را نصب کنید!

کیف توکن بدون دخالت سایر اعضای 
شبکه، برای شام یک کد با عنوان کلید 
خصوصی می سازد که نقش رمز عبور 

را برای شام بازی می کند. کلید عمومی 
هم که شبیه نام یا حساب کاربری 

است، از روی کلید خصوصی ساخته 
می شود
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دستور العـمل نصــب نسخه 

اندرویدی کیــف تـوکـن ققنوس

دیگری آن را بر روی گوگل پلی یا بازار با نام kuknos  از 1 برای نصب کیف ققنوس کافی است مثل هر اپلیکیشن 

قسمت جستجو، پیدا و آن را نصب کنید.

بعد از نصب و بازکردن ققنوس باید مراحل ایجاد حساب کاربری که 

روندی مانند  نصب موبایل بانک ها را دارد پیش بروید؛ نگران نباشید، 

در این اینفوگرافی ما این فرآیند را مرحله به مرحله به شام توضیح 

می دهیم. 

معرفی کیف توکن ققنوس و توکن می پردازد برای شام منایش 2 با بازکردن کیف ققنوس، تعدادی اسالید آموزشی که به 

داده می شود.  می توانید با ملس گزینه »بیخیال« آنها را نادیده 

بگیرید یا اسالیدها را مطالعه کنید. بعد از اسالید پنجم به اولین مرحله ثبت 

نام می رسید؛ الزم است شامره تلفن همراه خود را در کادر مربوط وارد کنید 

و گزینه ثبت نام را ملس کنید. پس از چند ثانیه یک پیامک حاوی کد 

فعال سازی دریافت می کنید. این کد را در قسمت مربوط وارد کنید و گزینه 

تایید را ملس کنید.

رمز عددی چهار رقمی 5 در مرحله بعد باید یک 

دلخواه را انتخاب کنید.

مشخص کنید؛ آیا می خواهید یک حساب کاربری جدید ایجاد 3 در مرحله بعد از شام خواسته می شود نوع درخواست خود را 

کنید  یا حساب کاربری خود را بازیابی کنید؟

در این مطلب به توضیح مراحل مربوط به ایجاد حساب کاربری جدید می پردازیم. 

گزینه ایجاد حساب جدید را ملس کنید.

ساخت زوج کلید مرحله بعدی است. در این قسمت  شام باید نوع امکان بازیابی 

زوج کلید را مشخص کنید؛ بازیابی با 12 کلمه انگلیسی، 12 کلمه فارسی یا 24 کلمه 

انگلیسی و 24 کلمه فارسی؟

رشایط استفاده از 6 در مرحله نهایی 

خدمات برای شام 

منایش داده می شود که یک 

تفاهم نامه است. می توانید آن را 

مطالعه کنید. با ملس گزینه 

»پذیرفنت« مرحله ایجاد 

حساب کاربری پایان می پذیرد.

از کلامت بازیابی خود پشتیبان بگیرید یا این عملیات 7 بعد از این مرحله اپلیکیشن به شام پیشنهاد می دهد که 

را لغو کنید. پیشنهاد می کنیم حتام عملیات 

پشتیبان گیری را انجام دهید.

با 12 کلمه انگلیسی/ 12 کلمه 4 یکی از این گزینه های  بازیابی 

فارسی یا  24 کلمه انگلیسی / 

24 کلمه فارسی را انتخاب می کنید. اپلیکیشن 

به شام 12 یا 24 کلمه به زبان فارسی یا 

انگلیسی)بسته به انتخاب شام( منایش می   دهد. 

این کلامت را در جایی یادداشت کنید و در جایی 

امن نگه دارید. بهرت است از آنها اسکرین شات 

بگیرید. پس از  ملس گزینه » کلامت را یادداشت 

کردم« سیستم از شام می خواهد تا در یک سوال 

چهار گزینه ای با توجه به شامره کلامت، کلمه 

صحیح را انتخاب کنید. این سوال چندبار 

تکرار می شود و هربار شامره متفاوتی از شام 

سوال می شود.
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امروزه با ظهور فناوری دفتر کل توزیع شده و امکان توکنیزه کردن دارایی ها، می توان 
دارایی های ارزشمند را به بخش های کوچکی در قالب واحدهای دیجیتالی تحت 
عنوان توکن تبدیل کرد تا خرید آن با سرمایه های خرد امکان پذیر و قابلیت انتقال 
آن به دیگران به سادگی محقق شود. توکن ها می توانند با اهداف مختلفی تعریف و 
عرضه شوند. برخی توکن ها با پشــتوانه هایی همانند طال، الماس و امالک جهت 
سرمایه گذاری تعریف می شــوند و برخی دیگر با ارزش ثابت و جهت امور خیریه و 
خرید محصوالت مختلف همانند کتاب. برای تعریف و انتقال چنین توکن هایی به 

یک بستر نرم افزاری امن و شفاف نیاز است. فناوری دفتر کل توزیع شده به سبب 
امنیت و شفافیت ذاتی که از آن برخوردار است، عموماً در سطح جهانی، برای تعریف 
و انتقال ارزش در قالب توکن مورد استفاده قرار می گیرد. شبکه ققنوس نیز سکویی 
ایرانی در حوزه توکنیزه کردن است که در طول فعالیت دو ساله، برخی دارایی ها همانند  
الماس با رویکرد سرمایه گذاری و توکن های دیگر با اهداف خیریه و خرید کتاب بر 
بستر آن تعریف و عرضه شده اســت. به طور مثال در این شبکه دارایی ارزشمندی 
مانند یک قیراط الماس باکیفیت به 750 بخش تقسیم شده و کاربر می تواند به تعداد 

دلخواه توکن الماس خریداری و در این بازار سرمایه گذاری کند؛  بدین ترتیب 
این امکان ایجاد شده که شما با سرمایه ای در حدود 230 هزار تومان وارد بازار 
خریدوفروش الماس شوید؛ امکانی که پیش از ظهور شبکه ققنوس در ایران، 
وجود نداشت. همچنین در صورتی  که تعداد توکن های خریداری شده شما به 
750 عدد برسد، می توانید مالک یک قطعه الماس شوید و آن را دریافت کنید.
در ایران شــبکه ققنوس با رعایت قانون بازار اوراق بهادار و با نمونه برداری از 
پلتفرم جهانی و معتبر استالر به صورت غیرمتمرکز و بر پایه فناوری دفتر کل 
توزیع شده )DLT( فعالیت می کند؛ همچنین در نظر دارد تا کاربردهای فناوری 
بالکچین و مفهوم توکنیزه کردن را در کشور توســعه دهد. این شبکه بخش 
مهمی از اعتبار خود را از حضور سرمایه گذاران و میزبانان شبکه ققنوس شامل 
شرکت یکتا ققنوس پارس، هلدینگ داده ورزی ســداد به نمایندگی از بانک 
ملی ایران، گروه داده پردازی پارسیان از بانک پارسیان، شرکت سرمایه گذاری 
فناوران تک وستا از گروه توسن، شرکت فناپ به نمایندگی از بانک پاسارگاد، 

درباره توکن های آکادمی، مهرآفرین، املاس، راه پرداخت و شارژ

آشنایی با توکن های شبکه ققنوس

هلدینگ فناوران هوشمند بهســازان فردا از بانک ملت، شرکت  تکنو تجارت 
به نمایندگی  به دست آورده است. میزبانان جدید نیز برای ورود به این شبکه 
ملزم هســتند موافقت 51 درصد از ســهام داران قبلی را دریافــت کنند و هر 
کدام یک کیلوگرم طالی 24 عیار، برای ضمانــت، در خزانه بانکی دپو کنند. 
همچنین این زیرســاخت توانسته است مجوز ســکو را از وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات دریافت کند و به زودی مجوز کراودفاندینگ )جمع ســپاری 
مالی( را از شــرکت فرابورس ایران و مجوز انتشــار توکن را از بانک مرکزی 

دریافت خواهد کرد.
شما می توانید عالوه بر اســتفاده از قابلیت های دیگر شبکه ققنوس، به منظور 
سرمایه گذاری نیز وارد آن شوید. ارزش توکن های پلتفرم وابسته به پشتوانه آن 
است و نقدشوندگی و اعتبار آن تضمین شده است. ققنوس بستری مناسب برای 
سرمایه گذاری روی توکن دارایی های دیجیتالی ارزشمند با پشتوانه امالک،  
الماس را در اختیار کاربران قرار داده است؛ دارایی هایی که به صورت سنتی و 
با سرمایه های خرد نمی توان روی آن ســرمایه گذاری کرد. توکن های شبکه 
ققنوس توسط ناشران منتشر می شوند. ناشران شبکه ققنوس نیز بسته به نوع 
فعالیت خود، دارای مجوز از رگوالتورهای مربوطه هســتند و میزبان، ضمن 
نظارت بر نحوه فعالیت و تأمین پشتوانه توسط ناشر،  اعتبار توکن را نیز تضمین 
می کند. همچنین بهتر است بدانید که توکن های شبکه ققنوس کاماًل شفاف 
و دارای مجوز هستند. به عنوان نمونه ناشر توکن دایا دایموند با پشتوانه الماس 
به صورت قانونی فعالیت می کند و از اتحادیه طال و جواهر مجوز دارد و میزبان 
این توکن، شرکت یکتا ققنوس پارس، نقدشوندگی و اعتبار آن را تضمین کرده 
است. ناشر توکن خیریه مهرآفرین با عنوان »مهر« از سازمان بهزیستی مجوز 
دارد و این خیریه در قالب یک قرارداد رسمی تضمین کرده است درآمد حاصل 
از فروش این توکن را در راه کمک به خانواده های آسیب دیده از کرونا صرف 
کند. همچنین شــرکت یکتا ققنوس پارس تضمین می کنــد که تمامی مبالغ 
جمع آوری شده از فروش توکن به حساب مؤسسه مهرآفرین واریز شود. البته 
مسئولیت سود و زیان در شبکه ققنوس مانند سایر پلتفرم های سرمایه گذاری 
و اقتصادی همچون بازار بورس بر عهده ســرمایه گذار است و شبکه ققنوس 
به عنوان زیرساخت میزبان به هیچ عنوان در سود و زیان دخالتی ندارد. قیمت 
خریدوفروش نیز طبق قیمت آزاد مراجع رســمی همراه با کسر کارمزد تعیین 

می شود.
فــروش و نقدکــردن دارایــی به صــورت لحظــه ای یکــی از مهم ترین 
دغدغه های سرمایه گذاران اســت. در این راســتا، عملیات فروش توکن در 
شــبکه ققنوس تحت عنوان بازخرید به دو صورت مســتقیم و غیرمســتقیم 
ایجاد شــده تا کاربر بتواند در هر لحظه از شــبانه روز و در هفــت روز هفته 
 به صورت آنی عملیات بازخریــد و نقدکردن توکن های خــود را انجام دهد.
به منظور بازخرید توکن ها به روش غیرمســتقیم، الزم اســت دارایی خود را 
به توکن پیمان، به  عنوان توکن پایه شــبکه، تبدیل و سپس نسبت به انجام 
عملیات درخواست نقدشــوندگی و واریز به حساب بانکی اقدام کنید تا مبلغ از 
طریق سامانه پایا منطبق بر سیکل زمانی شــبکه بانکی کشور به حساب شما 
واریز شــود؛  اما برای مثال، توکن های پیمان  و الماس   A101 ، به صورت 
مستقیم بازخرید می شوند. همچنین  می توانید  همه توکن ها   را  با نرخ  دلخواه 

جهت تهاتر در بازار غیرمتمرکز ققنوس ثبت کنید.
مدل درآمدی شــبکه ققنوس مبتنی بر دریافت کارمزد در ازای خدمت است. 
توکن پیمان، ابزار پرداخت پایه شــبکه ققنوس با پشتوانه طال برای پرداخت 
کارمزدهای شبکه و تســهیلگری در معامالت توکن های عرضه شده است. 
نقدشوندگی توکن پیمان هم توســط میزبانان تضمین شده است. همچنین 
قابلیت بازخرید توکن پیمان با کسر کارمزد وجود دارد و مبلغ نقدی به حساب 

تعیین شده از طرف بازخریدکننده واریز خواهد شد.
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آموزش و یادگیری یکی از مهم ترین مؤلفه های 
پیشرفت در تمامی ســطوح زندگی است؛ اما در 
دنیای امروز مشغله های مختلف باعث شده است، 
بســیاری از افراد نتوانند به صورت حضوری از 
ظرفیت های آموزشی، از جمله دوره ها و سمینارها 
بهره ببرند. بدین ترتیب آموزش مجازی به عنوان 
راهکاری نوین که به لطف توســعه اینترنت و با 
شعار آموزش در هر زمان و در هر مکان توسعه 

یافته، با استقبال مواجه شده است.
با این  حال، در ســامانه ها و شبکه های متمرکز 
آموزش موجــود، به دلیل نبود بســتری برای 
ایجاد اعتماد مالی مابین پلتفرم های محتوایی و 
تولیدکنندگان محتوا، غالباً تولیدکننده محتوا، مبلغ 
توافقی را در ابتدا و یکجا دریافت می کند و به ناچار 
از عواید آتی محتوای تولیدشــده بهره ای ندارد. 
همچنین در مدل هایی کــه تولیدکننده محتوا، 
درصدی از درآمدهای تولیدی توسط محتوای 
خود را از پلتفرم انتشــاردهنده محتوا درخواست 
می کند، ابزاری شفاف برای تعیین میزان فروش 
محتوا وجود ندارد و وی مجبور است به داده های 
مالی ارائه شده توسط پلتفرم  های محتوایی اعتماد 
کند که این داده ها معمواًل شفاف نیست و احتمال 
دســت کاری در اطالعات وجود دارد. در همین 
راســتا، اســتفاده از یک پلتفرم غیرمتمرکز و با 
قابلیت رصد به صورت شــفاف، می تواند چالش 
تولیدکنندگان محتوا را رفع و سیستم درآمدی 
آنها را مدیریت کند تا در نهایت به تولید محتوای 

باکیفیت و ارائه آن به مخاطبان بینجامد.
فناوری دفترکل توزیع شده ققنوس و قابلیت این 
فناوری در تعریف توکن و قراردادهای هوشمند، 
امکانات الزم جهت حمایــت از حقوق مادی و 
معنوی تولیدکنندگان محتــوای دیجیتالی را 

فراهم کرده اســت. در این مــدل، ارزش ریالی 
تولیدی توسط یک محتوای دیجیتالی تا لحظه 
وجود آن بر یک پلتفرم ارائه دهنده محتوا، قابل 
 محاسبه و رهگیری اســت. در حقیقت، هر بار 
که محتوایی دیجیتالــی در یک پلتفرم فروخته 
می شود، تولیدکننده آن محتوا، از به فروش رفتن 
محتوای دیجیتالی خود مطلع می شــود و دیگر 
نیازی ندارد برای به دست آوردن اطالعات مالی 
مربوط به میزان فروش محتوای خود، به داده های 
مالی ارائه شده توسط پلتفرم ارائه کننده محتوا که 
راســتی آزمایی آن با هزینه باالیی همراه است، 

اعتماد کند.
شــرکت »یکتا ققنــوس پــارس« به عنوان 
یکی از میزبانان شــبکه ققنوس با شناسه ملی 
14008136853، با هدف ایجاد بســتر تولید 
محتوای آموزشی و اطالع رسانی، آکادمی ققنوس 
را ایجاد کرده است. مجموعه آکادمی ققنوس در 
نظر دارد به پایگاهی برای محتوای چندرسانه ای 
جهت معرفی و ترویج فناوری دفترکل توزیع شده 
به صورت عام و شبکه ققنوس به صورت خاص 
تبدیل شــود. همچنین این آکادمی با مشاهده 
چالش های ذکرشــده و به منظور ایجاد بستری 
برای حمایت مالی و معنــوی از تولیدکنندگان 
محتوای مرتبط با فناوری دفترکل توزیع شده، 
بستری غیرمتمرکز با محوریت توکن آکادمی 
ققنوس ایجاد کرده تا فعاالن این حوزه بتوانند 
محتوا را تولید و درآمد حاصــل از فروش آن را 

مدیریت کنند.
توکن آکادمی ققنوس تحت نماد KAT1 از سوی 
شرکت یکتا ققنوس پارس، ناشر و میزبان توکن، 
در آینده ای نزدیک )15 مردادماه ســال جاری( 
روی شبکه ققنوس منتشر خواهد شد و تا تاریخ 

15 مردادماه 1401 اعتبار خواهد داشــت. این 
توکن کاربردی تخفیفی برای استفاده از محتوا 
و محصوالت مجموعه آکادمی ققنوس، شامل 
محتواهای تولیدشده و شــرکت در سمینارها و 
دوره های آموزشــی، 30 درصد تخفیف دارد. در 
گام نخست، 10 هزار عدد از این توکن با قیمت 
هفت هــزار تومان و بــه ارزش 10 هزار تومان 
منتشر خواهد شد؛ در واقع، توکن آکادمی ققنوس 
با نام KAT1 در کیــف توکن ققنوس به ارزش 
هفت هزار تومان به فروش می رسد و کاربر پس 
از خرید آن می تواند با مراجعه به سایت آکادمی 
و هنگام عملیات پرداخت از این توکن به ارزش 
10 هزار تومان استفاده و محتوای مورد نظر خود 
را خریداری کند. این توکن در بازار غیرمتمرکز 
ققنوس، قابلیت تهاتر )تبدیل به سایر توکن ها( 
دارد. همچنین دارندگان توکن شامل کاربران، 
تولیدکنندگان محتوا و پلتفرم های پذیرنده عالوه 
بر قابلیت تهاتر برای فروش، می توانند در بازه های 
یک ماهه توکن های جمع آوری شــده خود را به 
حساب ققنوسی شــرکت یکتا ققنوس پارس 
عودت دهند تا معادل ریالی آن را دریافت کنند. 
همچنین KAT1 قابلیت ارسال به حساب های 
ققنوسی دیگر را دارد و کاربر می تواند با اهدای 
این توکن به دیگران، تجربه استفاده از محتوای 

آکادمی ققنوس را در اختیار سایرین قرار دهد.
شایان ذکر است که محدودیتی در خرید و استفاده 
از توکن آکادمی ققنوس وجــود ندارد و خرید و 
نگهداری توکن از طریــق کیف توکن ققنوس 

امکان پذیر است.

توکن آکادمی ققنوس

 آموزش همراه با تخفیف

 نهادهای خیریه و سمن ها یکی از ارکان اساسی 
حمایت از اقشار خاص و خانواده های ضعیف در 
سراسر جهان محسوب می شوند که در راستای 
تحقق عدالت اجتماعی تالش می کنند. خیریه ها 
نقش مهمــی در ایجاد امیــد و تأمین نیازهای 
اولیه زندگی برای اقشار ضعیف و خاص در برابر 
حوادث طبیعی و غیرطبیعی دارند. انسان دوستی 
و کمک در ذات انسان ها نهفته است و نهادهای 
خیریه ابزاری واسط و کارآمد برای انتقال کمک 

شهروندان به همنوعان نیازمند هستند.
کووید 19 و ابتالی بالغ  بــر 14.2 میلیون نفر و 
مرگ 600 هزار انسان در سراسر جهان بحرانی 
جهانی با تبعات گسترده اجتماعی به شمار می رود 
که بخش بهداشــت و درمان، اقتصاد و صنایع 
مالی را با چالش هایی بزرگ روبه رو کرده است. 
تأثیر ضربه اقتصادی 8.5 تریلیون دالری ویروس 
کرونا به اقتصــاد جهانی از بحــران اقتصادی 
ســال 2008 میالدی، حتی در کشــورهایی با 
بزرگ ترین ظرفیت های اقتصــادی به مراتب 
بیشتر بوده و باعث شده رشد اقتصادی متوقف 
و زندگی میلیون ها انسان در سراسر کره خاکی 
تحت الشــعاع قرار بگیرد. با افزایش فشارهای 
اقتصادی، اقشــار ضعیف برای رفــع نیازهای 
معمول خود با مشکالتی جدی روبه رو شده اند 
و نیاز جدی به حمایت مالی دارند. کرونا در ایران 
نیز تأثیراتی جدی از جمله تعطیلی کسب وکارها 
و ابتالی 272 هزار نفر و مرگ 14 هزار هم وطن 
را به دنبال داشــته که باعث ایجاد آشفتگی در 
وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور شده است. 
از این  رو، نیاز است برای کمک به اقشار ضعیف 
و عبور از بحران کرونــا، از ظرفیت خیریه ها و 
کمک های مردمی استفاده شــود. البته الزمه 
این موضوع ایجاد بستری شفاف و چابک برای 
کمک رسانی هدفمند به اقشــار آسیب دیده از 
شیوع ویروس کرونا در کشــور است؛ چراکه بر 
اساس نظر شبکه ملی خیریه های حامی ایتام، در 
ایران بالغ  بر 20 هزار مؤسسه خیریه فعالیت دارد 
و آمارهای سازمان بهزیستی بیانگر آن است که 
نظارت خاصی بر عملکرد و وضعیت مالی تعداد 
بسیار زیادی از آنها وجود ندارد. این موضوع باعث 
شــده مطالبه اصلی جامعه خیرین ایجاد اعتماد 

و شفافیت به عنوان حلقه مفقوده امور خیریه در 
کشور عنوان شود.

فناوری بالکچین و دفتر کل توزیع شده با توجه 
به برخورداری از شــفافیت باال و قابلیت ایجاد 
اعتماد به دلیل تغییرناپذیری ســوابق مالی، در 
حوزه امور خیریه و بشردوســتانه کاربرد بسیار 
مؤثری دارد. در همین راستا، پویش هایی متنوع 
در ایران و جهان با محوریت بشردوستی بر پایه 
دفاتر کل توزیع شــده و انواع توکن ها ایجاد شد 
تا افراد بتوانند از این طریق برای کادر پزشــکی 
و نیازمندان آســیب دیده از شــرایط اقتصادی، 
کمک مالی جمع آوری کنند کــه از جمله آنها 
می توان به پویش صرافی بایننس در راســتای 
تهیه لوازم پزشــکی مقابله بــا کرونا و کمپین 
بشردوستانه IranRescueBit به منظور کمک به 
سازمان هالل احمر توسط اکوسیستم بالکچین 
ایران اشاره کرد. اســتفاده از فناوری بالکچین 
و دفتر کل توزیع شده برای ارائه توکن با قیمت 
ثابت، راهکاری شــفاف و مناسب برای اهدای 
کمک های مالی به افراد نیازمند است. در همین 
راستا، مؤسسه خیریه »مهرآفرین پناه عصر« که 
از جمله نهادهای فعال خیریه با مجوز رســمی 
سازمان بهزیستی با شناسه ملی 21015 است، 
کمک به بیش از 22 هزار نفر از زنان و کودکان 
آســیب پذیر را با رویکردهایی نوین در دستور 
کار قرار داده است و با استفاده از ظرفیت شبکه 
ققنوس و با همکاری شرکت یکتا ققنوس پارس 
به عنوان یکی از میزبانان این پلتفرم، توکنی را با 
نام مهر و تحت نماد Mehr روی شبکه ققنوس 
منتشر کرده تا خیرین بتوانند به مددجویان نیازمند 
مؤسسه مهرآفرین در شــرایط کرونا، به صورت 
شفاف، کمک مالی کنند. مؤسسه مهرآفرین در 
قرارداد با شــرکت یکتا ققنوس پارس تضمین 
کرده تا تمامی منابع مالی دریافتی از سوی شبکه 
ققنوس بابت فروش توکن مهر را به منظور کمک 
به مددجویان نیازمند در شرایط کرونا صرف کند. 
همچنین شرکت یکتا ققنوس پارس به عنوان 
میزبان، تضمین کــرده گزارش های مربوط به 
فروش توکن مهر را به صورت مستمر و شفاف در 
اختیار مؤسسه مهرآفرین قرار دهد و پول حاصل 
از فروش توکن به صورت کامل در اختیار خیریه 

مهرآفرین قرار گیرد.
10 هزار عدد از توکن های مهرآفرین در شبکه 
ققنوس منتشر شده و این توکن در کیف توکن 
ققنوس ارزش 100 هزار ریالی دارد؛ اما خیرین 
به منظور خرید هر توکن، 50  درصد مبلغ، معادل 
50 هزار ریــال را پرداخت می کنند و شــرکت 
ققنوس در جایــگاه میزبان توکن در راســتای 
مشارکت در کار خیر و سپاسگزاری از عمل نیک 
خیرین، 50  درصد مابقی مبلغ را تأمین و در نهایت 
100 هزار ریال به حساب مؤسسه مهرآفرین واریز 
می کند. خریداران توکــن مهرآفرین در آینده با 
ایجاد باشگاه وفاداری ققنوس، توکن وفاداری نیز 
دریافت خواهند کرد. از دیگر مزایای توکن مهر 
باید به افزایش شفافیت در زمینه وضعیت عملکرد 
مؤسسه خیریه با توجه به اســتفاده از دفتر کل 
توزیع شده و قابلیت رهگیری تراکنش ها  از زمان 
پرداخت تا مقصد در شــبکه ققنوس اشاره کرد. 
همچنین ثابت بودن قیمت و کارمزد پایین نسبت 
به سایر شبکه ها باعث می شود تا مبالغ اهدایی با 
کمترین هزینه به مؤسسه خیریه انتقال یابد. الزم 
به ذکر است خیرین تنها تا پایان مردادماه برای 

شرکت در این پروژه خیرخواهانه فرصت دارند.
به منظور خرید و نگهــداری توکن مهرآفرین 
اســتفاده از کیف توکن ققنوس کافی اســت و 
محدودیتی در تعداد توکن قابل خرید وجود ندارد. 
کارمزد اســتفاده از توکن مهر نیز صرفاً کارمزد 
انتشــار و ابطال توکن مطابق با قوانین شبکه 
ققنوس اســت که از طریق پیمان، توکن پایه 

شبکه، پرداخت می شود.
با توجه به فروش دو هزار توکن مهر و استقبال 
گســترده کاربران از این توکن بــرای اهدای 
کمک های مالی خیریه، مؤسسه خیریه مهرآفرین 
در نظر دارد تا با همکاری شرکت یکتا ققنوس 
پارس، در آینده ای نزدیک نسخه دوم توکن مهر 
را با قابلیت اهدای کمک در پویش های دلخواه 
مهرآفرین منتشر کند که با استفاده از آن خیرین 
می توانند پس از خریــداری توکن مهر در کیف 
ققنوس، مبالغ را در یکی از کمپین های موجود 
در ســایت خیریه مهرآفرین، بــه  دلخواه خود، 

اهدا کنند.

 توکن مهرآفرین

 فناوری در خدمت کار خیر
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آکادمی

الماس جواهری ارزشمند است که تقریباً سه هزار 
سال قبل کشف شد و در بسیاری از فعالیت های 
معدن کاوی، به ویژه در هندوســتان با توجه به 
تحمل ســختی باال برای بریدن ســنگ های 
قیمتی مورد اســتفاده قرار گرفت؛ اما با گذشت 
زمان و شکل گیری مفهوم تجارت نوین، الماس 
توانست با توجه به زیبایی و درخشش اش توجه 
ســرمایه گذاران را به سمت خود جلب کند. این 
موضوع باعث شــده تا این گوهر گران قیمت با 
رنگ های مختلف جایگاه شاخصی در صنعت 
تولید جواهر داشته باشد و امروزه پس از گذشت 
قرن ها همچنــان به عنوان نمــادی از ثروت و 
ارزش شناخته شود. همچنین، با توجه به اینکه در 
سال های اخیر طال مقداری از نقطه اوج و جایگاه 
نخست سرمایه گذاری فاصله گرفته، الماس با 
برخورداری از ثبات قیمتی، بیش از پیش جذاب 
شده است. آمارها در طول یک دهه اخیر بیانگر 
آن است که با کاهش تولید و اکتشاف در معادن 
و افزایش تقاضا برای خرید و استفاده از الماس، 
قیمت این گوهر درخشــان با رشد چشم گیری 

همراه بوده است.
با این  حال، موانعی بر ســر راه سرمایه گذاران 
عالقه مند به الماس وجود دارد؛ از یک سو، خرید 
الماس با ســرمایه های خرد امکان پذیر نیست 
و از ســویی دیگر این گوهر گران بها در زمان 
فروش با افت قابل  توجه قیمت روبه رو می شود 
که همین موضوع باعث شده سرمایه گذاری در 
این بازار محدود باشد؛ اما به لطف توسعه فناوری 
و به وجود آمدن امکان توکنیزه کردن دارایی و 
تعریف و انتقال توکن ها بر بستر نرم افزاری امن و 
شفاف با نام دفتر کل توزیع شده، راهکاری برای 
تقسیم کردن دارایی های گران قیمت، همچون 
الماس به منظور سرمایه گذاری با مبالغ خرد ارائه 

شده که مشکالت نگهداری و فروش فیزیکی 
الماس از جمله کاهش قیمت را ندارد. این قابلیت 
برای نخستین بار در ایران از سوی شبکه ققنوس 
فراهم شــده و در اختیار هم وطنان قرار گرفته 
تا از این طریــق بتوانند با وجوه خــرد، به بازار 

دارایی هایی از این دست ورود کنند.
بدین منظور، شــرکت »تدبیراندیشــان نوین 
افروز« با شــماره ثبــت 519435 از اتحادیه 
طال و جواهر بــرای فعالیت خود مجوز دریافت 
کرده و به دنبال آن است تا با استفاده از ظرفیت 
فناوری های نوین مطابق با روندهای جهانی، 
فرصت اقتصادی خریــد الماس را برای تمامی 
اقشار جامعه ایجاد کند تا الماس به عنوان دارایی 
ارزشــمند و پایدار در سبد ســرمایه گذاری هر 
فردی، حتی با سرمایه اندک قرار بگیرد. به همین 
منظور نیز این شرکت توکن الماس را روی شبکه 
ققنوس منتشــر کرده تا تمام افراد جامعه با هر 
سطح از توانایی مالی بتوانند از مزایای استفاده از 

این جواهر گران قیمت بهره ببرند.
با این هــدف، 25 میلیون عــدد توکن الماس 
دایادایموند از ســوی شــرکت تدبیراندیشان 
نوین افــروز به عنــوان ناشــر، تحــت نماد 
DAYADIAMOND با تضمین اعتبار توسط 

میزبان، شرکت یکتا ققنوس پارس، روی شبکه 
ققنوس منتشر شده و تا پایان اسفندماه 1403 
قابل خریداری خواهد بود. الماس پایه این توکن، 
یک قیراط الماس با تراش گــرد خوب و رنگ 
سفید I و پاکی VS2 اســت. این الماس توسط 
میزبان و در صندوق امانــات بانکی نگهداری 
می شود و ســند خرید آن در سایت ناشر توکن 
به آدرس dayadiamond.com در اختیار عموم 
قرار گرفته است. الماس پشتوانه یک قیراطی در 
شــبکه ققنوس به 750 واحد تقسیم شده و هر 

واحد آن در قالب یک توکن دایادایموند عرضه 
شده است. قیمت این الماس و در نتیجه قیمت هر 
توکن بر اساس نرخ درج شده در سایت راپاپورت 
به عنوان مرجع جهانی و قابل اعتماد نرخ الماس و 
قیمت دالر طالی اعالمی از سوی اتحادیه طال 
و جواهر تعیین می شود. در حال  حاضر، قیمت 
هر عدد توکن در حدود 230 هزار تومان است و 
در صورتی  که کاربر 750 توکن خریداری کرده 
باشد، می تواند الماس پشتوانه معرفی شده را پس 

از کسر کارمزد دریافت کند.
نقدشوندگی دارایی به صورت آنی از مهم ترین 
دغدغه های سرمایه گذاران است. در این راستا 
شــبکه ققنوس قابلیت بازخرید مستقیم توکن 
دایادایموند را برای خریداران فراهم کرده تا در 
هر لحظه بتوانند توکن هــای الماس خود را به 
توکن پایه ســکوی ققنوس با نام پیمان تبدیل 
و ســپس با درخواســت فروش پیمان، معادل 
ریالی آن را دریافت کنند. همچنین شرکت یکتا 
ققنوس پارس به عنوان میزبان توکن دایادایموند 
با پشتوانه الماس، نقدشوندگی و اعتبار این دارایی 

را تضمین کرده است.
با توجه به اینکه توکن دیجیتالی دایادایموند با 
پشتوانه الماس بر روی شبکه ققنوس، به عنوان 
بزرگ ترین زیرســاخت دفتر کل توزیع شده در 
ایران قرار گرفته اســت، معامله دایادایموند در 
بستری شفاف، ایمن و ســریع انجام می شود. 
خرید و نگهداری توکن دایادایموند از طریق کیف 
توکن ققنوس امکان پذیر است و محدودیتی در 
خرید و نگهداری آن وجود ندارد. گفتنی اســت 
کارمزد اســتفاده از دایادایموند، کارمزد انتشار 
و کارمزد ابطال توکن مطابق با قوانین شــبکه 
ققنــوس از طریق پیمان پرداخت می شــود و 

کارمزد بازخرید آن، 10 درصد است.

DAYADIAMOND توکن املاس

جواهری در شبکه ققنوس

در شرایط شــیوع ویروس کرونا و سپری کردن 
روزهای متعدد در قرنطینه، زمان در دســترس 
برای انجام برخی کارها افزایــش پیدا کرده و 
استفاده از این زمان برای سرمایه گذاری  بر روی 
آموزش و کسب مهارت های جدید در راستای 
مقابله با چرخه معیوب روزمرگی و افزایش دانش 
و آگاهی بســیار ارزشــمند خواهد بود. یکی از 
بهترین فعالیت های ممکن در این راستا، آشنایی 
با مهارت ها و فناوری های نوین از طریق مطالعه و 
بررسی محتوای غنی و باکیفیت، به منظور توسعه 
فردی، محسوب می شــود که مطالعه کتاب و 
استفاده از محصوالت فرهنگی ابزارهای کلیدی 

برای تحقق آن به شمار می روند.
عالوه  بر این، تولید محتوای آموزشی و تخصصی 
در ایران در چند ســال اخیر توسط مؤسسه ها و 
رسانه ها رشد بســیار زیادی داشته و با استقبال 
گسترده مخاطبان روبه رو شده است. این موضوع 
در نهایت، آموزش و افزایش سطح دانش نیروی 
کار را به دنبال داشته که گامی مهم برای افزایش 
بهره وری و توسعه اقتصادی کشور تلقی می شود. 
مهم ترین حلقه مفقوده حــوزه فناوری مالی و 
به ویژه بخش پرداخت و بانکی کشــور در یک 
دهه اخیر، موضوع فقدان محتوای آموزشــی و 
رســانه های فعال با محتوای غنی و باکیفیت 

عنوان می شود. در این راستا، مؤسسه راه پرداخت 
با شناسه ملی 92770840041 توانسته با دریافت 
مجوز از وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی به 
شــماره 74572 در جهت ارائــه آموزش های 
تخصصی در زمینه فناور ی مالی از اردیبهشت 
1390 فعالیت خود را شــروع کند و تا به امروز، 
محتوای تخصصی خبری و آموزشی را در حوزه 
فناوری های پرداخت، بانکــداری، فین تک و 
بالکچین تولید و به مخاطبان فارسی زبان ارائه 
کند. راه  پرداخت به عنوان پر مخاطب ترین رسانه 
فین تک ایران با بیــش از 30 هزار بازدید روزانه 
صرفًا بخشی از فعالیت های رسانه ای مؤسسه 
شبکه عصر تراکنش اســت که در حوزه تولید 
و انتشــار بیش از 25 هــزار مطلب تخصصی، 
50 کتاب و 36 نســخه ماهنامه عصر تراکنش 
با محوریت بخش فناوری بانکــی و پرداخت 

فعالیت می کند.
توکن راه پرداخت تحت نماد W2P1 به عنوان 
نخستین توکن شــبکه ققنوس در سال 1399 
از سوی ناشر، موسسه شــبکه عصر تراکنش و 
با میزبانی شرکت یکتا ققنوس پارس به عنوان 
بن الکترونیکی و با کاربرد تخفیفی برای خرید از 
فروشگاه راه پرداخت، با 30 درصد تخفیف و در 
تعداد 300 هزار عدد توکن با پشتوانه محصوالت 

راه پرداخت به ارزش 300 میلیون تومان منتشر 
شد. این توکن در مدت عرضه اولیه با 30 درصد 
تخفیف به قیمت 700 تومان در اختیار کاربران 
قرار گرفت؛ اما در حــال  حاضر، با قیمت عادی 
یک هزار تومان به فروش می  رســد؛ توکن راه 
 پرداخت از سوی عالقه مندان به حوزه کتاب های 
تخصصی فناوری بانکی و پرداخت با استقبال 

خوبی در شبکه ققنوس روبه رو شده است.
خرید توکن راه  پرداخــت از طریق کیف توکن 
ققنوس امکان پذیر اســت. برای استفاده از این 
توکن ابتدا باید در کیف توکن ققنوس، توکن راه 
 پرداخت و سپس با مراجعه به فروشگاه اینترنتی 
راه  پرداخت محصوالت را خریداری کنید. پس 
از این، برای انجام عملیــات پرداخت از درگاه 
ققنوس استفاده کنید تا فرایند پرداخت با استفاده 
از توکن ها تکمیل شود. درصورتی که قصد دارید 
 W2P1 به عزیزان خود کتاب هدیه دهید، توکن
قابلیت ارسال به دیگران را دارد و می توانید توکن 
را خریداری و به دوستان و عزیزان خود اهدا کنید 
یا این توکن را در بازار غیرمتمرکز ققنوس، تهاتر 
و به سایر توکن ها تبدیل کنید. کارمزد صدور و 
ابطال توکن راه  پرداخــت از طریق پیمان قابل 
پرداخت اســت. الزم به ذکر است محدودیتی 

برای خرید توکن راه  پرداخت وجود ندارد.

 توکن راه پرداخت

 کتاب را با تخفیف بخرید



شماره اول       |              2223       |       ماهنامه ققنوس

آکادمی

پیامن در هفته هایی که گذشت 
از ابتدای تیرماه شاهد رشــد خوبی در قیمت پیمان هســتیم و پیمان توانسته 
در این دوره بازدهی قابل توجهی برای ســرمایه گذاران داشته باشد. در نمودار 
قیمت روزانه توکن پیمان مشــاهده می شــود کــه از تاریــخ 1399/04/30 
با قیمت 15777 ریال روند صعودی گذشــته خــود را ادامه داده تــا در دوره 
1399/05/09 تا 1399/05/19پشــت مقاومت 17000 ریــال قرار بگیرد. در 
نهایت در 1399/05/19 توانست به صورت موقت از این سد عبور کرده و رکورد 
17958 ریال را به ثبت برساند که این امر ناشی از افزایش قیمت دالر و طال پس 
از فاجعه انفجار در بندر بیروت بود. اما این روند صعودی دیری نپایید و از تاریخ 
1399/05/20 در پی ســقوط قیمت دالر، قیمت طال در بازارهای داخلی نیز رو 
به افول گذاشــت تا قیمت پیمان را در این روز به کف 15865 ریال برساند. این 
کاهش قیمت دالر، ناشــی از مصاحبه رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی 
در خصوص گشایش اقتصادی و انتشــار اخبار مربوط به عرضه عمومی اوراق 
سلف موازی نفت بود که باعث شد قیمت ارز در روزهای آغازین آن هفته رو به 

کاهش باشد.

زمینه بنیادی بازار جهانی طال
شیوع کرونا آســیب جدی به اقتصاد وارد کرده، زیرا به اعمال محدودیت ها از 
جانب دولت ها و تعطیلی کســب وکارها منجر شد. حتی ســایر کشورها مانند 
استرالیا مجبور شده اند که دوباره این محدودیت ها را از سر بگیرند؛ زیرا در برخی 
مناطق پرجمعیت، شواهدی مبنی بر موج دوم ویروس مشاهده شده است. عدم 
اطمینان حاصل از این امر باعث ســوق دادن ســرمایه گذاران و معامله گران به 
سمت دارایی های امن شد که طال یکی از بزرگ ترین آنهاست. از آنجا که برای 
همه جهان این عدم قطعیــت وجود دارد، بانک های مرکــزی جهان از طریق 
سیاست های تسهیل کمی، نقدینگی به بازارها تزریق می کنند و این سیاست اثر 

قابل  توجهی بر بازده در بازارهای درآمد ثابت دارد. اگر تورم به دلیل ضعیف شدن 
دالر و کاهش بازده سود بانکی افزایش یابد، این امر می تواند به معنای جذاب تر 
شدن طال باشد. طال هیچ بهره یا سود تقسیمی نمی دهد؛ اما یک ذخیره باارزش 
است. در یک سناریوی منفی، اگر ارزش دالر در مقابل طال با سرعت فعلی خود 
همچنان کاهش یابد، می تواند باعث بروز مشکالتی در نرخ تورم شود. اگر شیوع 
کرونا در آمریکا بدتر شــود و تولیدکنندگان کاالهای اولیه شاهد افزایش تقاضا 
باشند )با توجه به افزایش قیمت واردات( تورم از نظر واقعی افزایش می یابد. این 
موضوع با افزایش آمار بیکاری و مطالبات بیکاران همراه خواهد بود که بســیار 
خطرناک است. با این همه ایاالت متحده هنوز در تعارض با چین است و چنانچه 
این دو اقتصاد بزرگ جهان به روند کاهشی اقتصاد خود ادامه دهند، طال همچنان 

می تواند پرتقاضا باشد.

نمودار ماهانه طال
برای تحلیلگران تکنیکال، پیش بینی اینکه قیمت هــا چه زمانی یا تا چه حدی 
ریزش دارند، دشوار است. پیش بینی های فیبوناچی ابزاری عالی در بازار طال بوده 
است و وقتی باالی 1980 رسید، بسیار خوب عمل کرده است. این بار همان طور 
که در نمودار باال می بینید، دو سطح فیبوناچی مهم وجود دارد که باید به آن توجه 
کنید. 138.2 درصد اول در هر اونس 2256.30 دالر و دوم با 2461.66 دالر در 
هر اونس است. سطح دوم 2500 دالر در هر اونس است و ممکن است قیمت در 
آنجا نوسان داشته باشد. بدیهی است که اینها فقط پیش بینی های مبتنی بر یک 
روش هستند و احتمال اینکه بازار صعودی سقف ها را بشکند، وجود دارد. در حال 
حاضر، با افزایش قیمت ســقف ها و کف های باالتر، بازار روند پیش رو را ادامه 
می دهد. به نظر می رسد که رشد طال هنوز متوقف نشده و عدم اطمینان زیادی 

در مورد آنکه قیمت به 3000 دالر نمی رسد، وجود دارد.

استفاده از تلفن همراه و خدمات ارتباطی به 
بخشی جدایی ناپذیر از زندگی ما تبدیل شده 
و در نتیجه بازار خدمــات ارتباطی همراه از 
مهم ترین بازارهای کنونی در جهان به شمار 

می رود. 
بر اســاس آمار اعالم شده از ســوی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات تا پایان ســال 
1398 بالغ بر 118 میلیون مشــترک تلفن 
همراه در ایران وجــود دارد که از این جامعه 
آماری، ســهم قابــل توجهــی را صاحبان 

سیم کارت های اعتباری تشکیل می دهند. 
پرداخت هزینه خدمات مکالمــه و اینترنت 
توسط دارندگان ســیم کارت های اعتباری 
تلفن همراه از طریــق روش پیش پرداخت با 
تهیه شارژ صورت می گیرد و همین موضوع 
باعث شده، عالوه بر اینکه خرید شارژ یکی 
از خریدهای روزمره و مهم خانوارها باشد، به 
سرویسی مالی با تعداد بسیار زیادی تراکنش 

تبدیل شود.
امروزه روش های متنوعی برای تهیه شــارژ 
همراه اول، ایرانســل و رایتل وجود دارد که 
مبتنی بــر انجام عملیــات پرداخت با کارت 
بانکی هستند که از آنها می توان به عملیات 
خرید شارژ با کدهای دستوری و نرم افزارهای 
پرداخت اشــاره داشت. این شــارژها، خرد 
نمی شــوند و صرفًا برای یــک اپراتور تلفن 
همراه صادر می شــوند و در ســایر اپراتورها 
قابلیت اســتفاده ندارند؛ در واقع، خرید یک 
شــارژ تلفن همراه و تقســیم آن بــه مبالغ 
کوچک تر یا اســتفاده در ســایر اپراتورها در 
روش های موجود ممکن نیســت؛ اما شبکه 
ققنوس، اولیــن و بزرگ ترین زیرســاخت 

دفترکل توزیع شــده در ایران، با بهره گیری 
از فناوری توکنیزه کردن دارایی، زیرســاخت 
ارائه توکن شارژ را فراهم کرده تا شارژ تلفن 
همراه با قابلیت عدم وابستگی به اپراتورها و 
تقســیم پذیری به کاربران ارائه شود. در این 
راستا، شرکت مبین وان کیش، از شرکت های 
فعال در حوزه ارائه خدمات دیجیتال، به عنوان 
ناشر توکن با شــماره ملی 10980196817 
و با میزبانی شــرکت یکتا ققنــوس پارس، 
توکن شــارژ 10هزار تومانــی را تحت نماد 
Mobile10 با کاربرد شارژ سیم کارت کاربر 
یا شارژ سیم کارت دیگران در راستای توسعه 
ســرویس ها و کاربردی ســازی کیف توکن 
ققنوس،  بر روی شــبکه ققنوس بــا اعتبار 
پایان ســال 1401 در تعــداد یکصد میلیارد 
توکن منتشر کرده است. این توکن ها بدون 
پشتوانه تولید و به حساب پیش عرضه منتقل 
خواهد شد؛ سپس بعد از تأمین پشتوانه شارژ 
با نظــارت میزبان، توکن هــا در کیف توکن 

ققنوس آماده فروش به کاربران می شوند.
توکن شــارژ Mobile10 در مدت یک ماهه 
عرضه اولیه در راستای تشــویق کاربران به 
استفاده از خدمات مبتنی بر توکن و افزایش 
استقبال با 10 درصد تخفیف به مبلغ 9 هزار 
تومان، اما به ارزش 10 هــزار تومان عرضه 
خواهد شــد. بعد از پایــان دوره عرضه اولیه 
توکن شــارژ، تمام توکن ها با قیمت عادی 
10هزار تومان به اضافه مالیات تا پایان مدت 
عرضه در دســترس کاربران قرار می گیرد و 
هر حساب کاربری امکان نگهداری تا سقف 
100 توکن را در کیف توکن ققنوس خواهد 
داشت. توکن شارژ قابلیت بازخرید ندارد، در 

واقع امکان ارسال و تهاتر در بازار غیرمتمرکز 
ققنوس پس از مــدت یک ماهه عرضه اولیه 
وجود دارد و کاربر می تواند آن را با نرخ توافقی 

به فروش برساند.
توکن شارژ Mobile10 به هیچ شرکت اپراتور 
تلفن همراهی وابسته نیســت، برای تمامی 
اپراتورها قابل اســتفاده اســت و خریدار آن 
می تواند از این شارژ در هر کدام از اپراتورها 
استفاده کند. در حقیقت کاربر با خرید توکن 
شارژ به ارزش 10 هزار تومان، می تواند برای 
افزایش اعتبار و خرید شارژ به سایت مبین وان 
مراجعه و پس از انتخاب مبلغ و اپراتور تلفن 
همراه مورد نظر با استفاده از گزینه پرداخت با 

کیف توکن ققنوس، شارژ بخرد. 
حداقل مقدار ارسالی برای شارژ تلفن همراه 
با استفاده از این توکن یک هزار تومان است 
و کارمزد تراکنش های توکن شارژ با استفاده 
از پیمان های اندوخته در کیف توکن ققنوس 

پرداخت می شود.
Mobile10 مانند اعتبار الکترونیکی به ارزش 
10 هزار تومان است که می توانید از آن برای 
افزایش اعتبار سیم کارت اعتباری و کاهش 
مبلغ صورت حساب ســیم کارت های دائمی 
اســتفاده کنید. این توکن برای باشگاه های 
مشــتریان نیز که قصد دارنــد جوایزی را به 
کاربران ارائه دهند، دارای ظرفیت مناســبی 
اســت و کاربر بــا اســتفاده از آن می تواند 
سیم کارت تلفن همراه خود را شارژ کند. ناشر 
و اپراتورها می توانند با همــکاری میزبانان 
شبکه ققنوس پیشــنهادهای جذابی بر روی 

این توکن تعریف کنند.

توکن شارژ Mobile10؛ شارژی برای 

همه اپراتورهای تلفن همراه

تحلیل
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روش های سرمایه گذاری در دارایی ها، از آثار هنری گرفته تا ساختمان، با بهره گیری 
از توکنیزه کــردن، به طور بنیادی دگرگون خواهد شــد. توکنیزه کردن دارایی ها، 
بسیاری از صنایع را متحول خواهد کرد و کسانی که برای دوره جدید و ریسک های 

آن آماده نباشند، از قافله عقب خواهند ماند.
توکن در معنای لغوی به معنی نشان یا نماینده است و ارزش خود را از موجودیتی 
که نمایندگی آن را بر عهده دارد، دریافت می کند. برای مثال، در گذشته رسید طال، 
توکن یا نماینده طالی پشتوانه ای بود که در جایی ذخیره و نگهداری می شد و در 
عوض جابه جایی فیزیک طال، توکن آن )اسکناس( از فردی به فرد دیگر منتقل 
می شد. اســتفاده از این رویکرد، از جهات مختلف انجام معامالت را ساده تر کرده 
اســت. برای مثال، توکن بر خالف دارایی هایی مانند طال، به سادگی تقسیم پذیر 
اســت. بدین معنی که خرد کردن یک گرم طال به 1000 قسمت مساوی عماًل 
غیرممکن است؛ اما می توان برای آن 1000 توکن، با ارزش برابر، در قالب رسید یا 

در هر قالب دیگر، ایجاد کرد.
توکنیزه کردن به فرایند تخصیص توکن در هر قالب دلخواه به یک موجودیت گفته 
می شود. تخصیص 1000 رسید به یک طالی یک گرمی که پیش تر به آن اشاره 
شد، نمونه ای از توکنیزه کردن است که البته خالی از اشکال هم نیست. اواًل توکن 
قابل جعل است و منتشرکننده می تواند با هدف کالهبرداری توکنی بی ارزش ایجاد 
و روانه بازار کند. همچنین دست به دست شدن این توکن ها در محیطی غیرشفاف 
انجام می شود و سابقه انتقال توکن قابل رصد نیست. در راستای حل این معضالت 
راهکارهای متمرکزی ارائه شده که با وجود کارا بودن در برخی موارد، این راهکارها 
نیز چالش های خود را به  همراه دارند؛ اما فناوری دفترکل توزیع شده راهکاری مؤثر 
برای توکنیزه کردن ارائه کرده است. این راهکار در نگاه کلی با واگذاری کل امور 

مربوط به مدیریت توکن ها؛ از صدور و تأمین پشتوانه تا تراکنش های مربوط به آن 
به چند شخص یا نهاد، امکان پذیر شده است.

در واژه شناسی فناوری دفترکل توزیع شده، توکنیزه کردن به فرایند صدور توکن 
مبتنی بر فناوری دفترکل توزیع شده اشــاره دارد که دارایی قابل معامله واقعی را 
به صورت دیجیتال نمایش می دهد. نمایش دیجیتالی دارایی ها از بسیاری جهات 
 ICO شبیه فرایند سنتی انتشار اوراق بهادار است که با رویکردی نوین و با نام های
یا STO انجام می شود. این نوع عرضه می تواند به ایجاد انواع مختلفی از توکن مانند 
توکن سهام، توکن کاربردی و توکن پرداخت منجر  شود. یک توکن می تواند نماینده 
دیجیتال سهم یک شرکت، مالکیت یک قطعه از امالک و مستغالت، مشارکت در 
یک صندوق سرمایه گذاری یا مالکیت هر دارایی دیگری باشد. برای مثال، هر توکن 
دایادایموند که بر بستر شبکه ققنوس ارائه شده، نماینده دیجیتال بخشی از یک 
الماس یک قیراطی است که در صندوق امانات بانکی نگهداری می شود. این الماس 
در قالب 750 توکن دایادایموند در کیف توکن ققنوس در دسترس است. همچنین 

می توان توکن های ایجادشده را در یک بازار ثانویه مانند صرافی معامله کرد.
ســوابق توکن های صادرشــده شــامل حقوق مالکیت و تراکنش ها در فرایند 
توکنیزه کردن دارایی در شبکه )دفترکل( نگهداری می شود و توکن ها تمامی حقوق 
دارایی مرجع را حفظ کرده و به عنوان مخزن ارزش عمل می کنند. دارایی های واقعی 
که توکن ها بر مبنای آنها ایجاد شده اند، در جهان خارج از شبکه، بدون هیچ مشکلی 
به حیات خود ادامه می دهند؛ اما در برخی موارد ممکن است در مورد دارایی های 
فیزیکی واقعی الزم باشــد که آنها را در یک مکان مشخص نگهداری کنند تا از 
پشتیبانی )پشتوانه بودن( دائمی توکن های صادرشده توسط این دارایی ها اطمینان 
حاصل شود. این امر نشان دهنده نقش بسیار مهم نگهداری از دارایی ها در حوزه 

مزایا و چالش های اقتصاد توکن

مبانی توکنیزه کردن

سرمایه گذاری در واقع چشم پوشی از مصرف امروز به امید کسب بازدهی در زمان 
آینده است. فرصت های سرمایه گذاری زیادی در چارچوب اقتصاد داخلی وجود 
دارد. با توجه به اینکه گزینه های زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارد و از طرفی 
دیگر انتخاب گزینه های سرمایه گذاری نیازمند شناخت آن بازار جهت کاهش 
ریسک است و همچنین با توجه به عدم امکان سرمایه گذاری با مبالغ ناچیز، اما با 
وجود تمایل مردم به ورود به آن حوزه سرمایه گذاری، بازاری گمنام و غیرشفاف 
به وجود آمده است. انطباق نیاز به سرمایه گذاری از سمت سرمایه گذاران در این 
بازارها و ایجاد فضایی شفاف و مطمئن برای آنها و عرضه دارایی های باارزش 

ذاتی در آن بازار، فضای مناسبی را برای سرمایه گذاری ایجاد می کند. 
برای ورود اشخاص دارای سرمایه های خرد به بازار الماس و حمایت از آنها برای 
دستیابی به منافع ارزشمند آن از یک سو و صیانت از دارایی و سرمایه آنها از دیگر 
سو، فناوری دفترکل توزیع شده راهکار سازنده ای را فراهم آورده است. با کمک 
این فناوری می توان دارایی های مختلف را توکن سازی کرد، بدین معنی که به 
پشتوانه آن دارایی، تعدادی توکن صادر کرد که هر یک از این توکن ها، به بخشی 

از آن دارایی پشتوانه داللت دارد.

گزارش تحلیلیـ  مالی دایادایموند
عرضه الماس DAYADIAMOND در تاریخ 1399/03/13 شــروع شد که با 
استقبال خوبی از سوی سرمایه گذاران روبه رو شد. با توجه به اینکه قیمت توکن 
DAYADIAMOND وابســته به دو فاکتور قیمت دالری طال و قیمت اعالمی 

راپاپورت )به عنوان مرجع جهانی قیمت گذاری الماس( اســت، در نمودار قیمت 
توکن الماس مشاهده می شود که از1399/04/30 تا 1399/05/04 روند قیمت 
کاهشی است؛ زیرا قیمت دالری طال با افزایش اونس جهانی روند نزولی داشته 
و از تاریخ 1399/05/04 قیمت توکن افزایش داشــته و به قیمت 2.261.602 

ریال رسیده است. 
از تاریخ 1399/05/04 تا 1399/05/19 در قیمت 2.200.000 ریال نوســان 
اندکی وجود داشته و با کف حمایت روبه رو بوده است. در تاریخ 1399/05/20 
نیز که قیمت به 2.082.236 ریال رســیده، کف حمایتی رل را شکسته و قیمت 

کاهش  یافته است.

گزارش تحلیل مالی اقتصادی 

توکن DAYADIAMOND در بسرت ققنوس

قطب منای بازار
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بیشــتر جلب  توجه می کنند. توکنیزه کردن موجب می شــود بدون اینکه به یک 
سرمایه گذاری بزرگ یا خواب پول برای مدت زمان طوالنی نیاز باشد، بتوان مبلغ 
اندکی را روی یک قطعه هنری یا ساختمان خاص سرمایه گذاری کرد و به سادگی 

آن را به فروش رساند.
توانایی انتخاب آزادانه محل و مقدار سرمایه گذاری، عصر جدیدی از شخصی سازی 
و سفارشی سازی را در حوزه سرمایه گذاری به ارمغان خواهد آورد؛ عصر جدیدی که 
روزبه روز بر اهمیت آن افزوده می شود؛ زیرا امروزه سرمایه گذاران به دنبال چیزی 
بیشتر از سود هستند و زمان بیشــتری را برای انتخاب محل سرمایه گذاری خود 

صرف می  کنند.

چالش های توکنیزه کردن
اگر قرار باشد که اقتصاد مبتنی بر توکن رشد کند، باید بر 
برخی از چالش ها غلبه شود. یکی از بزرگ ترین چالش ها 
در ارتباط با قانون گذاری خواهد بود. قانون گذاری اوراق 
بهادار معمواًل نســبت به اســتفاده از ابزارهای مختلف 
فناوری خنثی است؛ بدین معنی که توکن ها با توجه به 
ویژگی های دقیق خود می توانند در حوزه تنظیم مقررات 
مشخصی قرار بگیرند که می تواند به طور چشم گیری از 
کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد )الزم به ذکر است، 
بســیاری از توکن ها، به خصوص توکن های با پشتوانه 
دارایی و سهام، شباهت بسیاری به اوراق بهادار دارند(. 
این تفاوت رویکــرد نه تنها برای تولیــد و فروش اولیه 
توکن ها صادق است؛ بلکه برای معامله آنها در بازارهای 
ثانویه نیز صدق می کند. در نتیجه، در صورتی  که قوانین 
وضع شده از مبادالت بین المللی توکن ها جلوگیری کنند، 
بسیار از مزایای توکنیزه کردن دارایی ها از دست خواهد 
رفت. توسعه یک روش سازگار و ایجاد و معامله توکن ها 
در محدوده داخلی و حتی بین المللی از نیازهای این حوزه 
است. ســازگاری با قوانین بین المللی یک نقطه عطف 
غیرمحتمل در آینده نزدیک است، ولی ایجاد شفافیت 
در فضای قانون گذاری توکن ها و تسهیل مشارکت در 
اقتصاد توکن یک گام روبه جلو و مســیر درست برای 

تحقق فرصت های توکنیزه کردن است.
عالوه  بر این، قوانین اختصاصــی مربوط به توکن ها یا 

حداقل راهنمایی های واضح از جانب رگوالتورها با اســتقبال روبه رو خواهد شد؛ 
چراکه اغلب در مورد تعریف یک توکن در قانون، عــدم قطعیت وجود دارد. البته 
این موضوع باید در نظر گرفته شــود که در حالی  که به نظر می رسد تالش برای 
قانون گذاری برای یک فناوری که غیرمتمرکز بودن و عدم وابستگی از ویژگی های 
ذاتی آن است، یک امر متناقض است، اما باید توجه شود که ریسک های عدم ارائه 
چارچوب قانونی و امن که می تواند زمینه ساز پیشرفت فناوری باشد، بسیار بیشتر 

است.
نبود بررسی موشکافانه می تواند به تولید پروژه های تقلبی منجر شود و امکان هک 
را افزایش دهد؛ موضوعی که مخصوصاً برای یک فناوری تازه متولدشده رایج است. 
هک و پروژه های تقلبی نه تنها سرمایه گذاران و اقتصاد را با زیان روبه رو می کند؛ 
بلکه ازدیاد آن  می تواند موجب دلسردی سرمایه گذاران شود و اقتصاد توکن را به طور 

کلی تحت تأثیر قرار دهد.
تا به امروز رویکردهای ناهمگونی برای قانون گذاری و پذیرش توکنیزه کردن وجود 
داشته است، اما با این وجود، نشــانه هایی وجود دارد که زیرساخت بازار سنتی در 
حال پذیرش اقتصاد توکن است. برای مثال، کمیسیون بورس اوراق بهادار ایاالت  

متحده و سازمان بورس اوراق بهادار اتحادیه اروپا در این زمینه اظهارنظر کرده اند. 
در همین حال، کشورهای مالت و سوئیس برنامه های مترقی تری را برای تطبیق 
فضای بازار جدید با اوراق بهادار توکنیزه شــده اجرایی کرده اند. به عبارتی داشتن 
چارچوب قانون گذاری واضح از اهمیت حیاتی برای توسعه امن اقتصاد مبتنی بر 

توکن برخوردار است.
همانند هر فناوری یا راه حل جدید موارد دیگری به جز قانون گذاری نیز وجود دارند 
که باید تعیین تکلیف شوند. چگونگی حفظ ارتباط توکن با دارایی واقعی منتسب به 
آن از مواردی است که باید تعیین شود. برای مثال، تصور کنید که شما مالک توکنی 
هستید که نشان دهنده درصد کوچکی از 100 شمش طال 
در بانک است و پنج شــمش آن گم می شود. چه اتفاقی 
برای توکن های شما و دیگر توکن ها می افتد؛ چراکه اگر 
ارتباط توکن ها با دارایی های جهان واقعی اثبات نشود، 

ارزش آنها به شدت پایین می آید.
حاکمیت موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار 
گیرد. اگر مالکیت یک دارایی مانند ســاختمان در بین 
هزاران نفر تقسیم شود، انگیزه کمی برای مالکان به منظور 
تأمین هزینه های مرتبط با آن مانند هزینه نگهداری یا 
جمع آوری اجاره بها وجود دارد. همچنین نگرانی هایی در 
مورد هک وجود دارد که برای هر دارایی دیجیتال صادق 
است. نگرانی از ثبات دارایی در بازار به شدت پرنوسان نیز 
بسیار حائز اهمیت است. موارد مذکور از جمله نگرانی هایی 
هســتند که باید حل وفصل یا کمینه شوند؛ اما حل آنها 

نیازمند تفکر و احتمااًل ایجاد واسطه است.
زمانی کــه بتوان بــه این پرســش های کلیــدی در 
مورد عملکــرد اقتصاد مبتنــی بر توکن پاســخ داد و 
ســپس قانون گذاری نیز پیشــرفت هایی داشته باشد، 
توکنیزه کردن می تواند به طور فزاینده ای در صنعت مالی 

رشد کند.
این حرکت بازیگرانی از تمامی سطوح شامل دولت ها، 
بانک های مرکزی، شرکت های خصوصی و انجمن های 
محلی را درگیر خواهد کرد و پیشبرد آن به تالش جمعی 
آنها برای توســعه توکنیزه کردن نیاز دارد. اگر به موارد 
فوق الذکر رسیدگی شــود، با افزایش پذیرش و گذر از 
دوره ادعاهای اغراق آمیز که ارزش واقعی اقتصاد مبتنی 
بر توکن را تضعیف می کند، اقتصاد توکن می تواند رشد سریعی را تجربه کند که 

تأثیرات بیشتری روی صنعت خدمات مالی و اقتصاد کالن داشته باشد.

نتیجه گیری
     توکنیزه کردن امکان ایجاد سامانه های جدید مالی را فراهم می کند که بسیار 

دموکراتیک تر، کاراتر و گسترده تر خواهند بود.
     توکنیزه کردن در حال حاضر یک واقعیت است. بازیگران جدید به سرعت در 
حال ایجاد پلتفرم اختصاصی خود هستند؛ در حالی  که زیرساخت های سنتی بازار 
نیز نشانه هایی از هموارسازی مسیر برای پذیرش جریان اصلی از خود بروز داده اند.

     موانعی به ویژه از جنس رگوالتوری پیش روی پذیرش گسترده توکنیزه کردن 
وجود دارد؛ اما با این وجود، همکاری بازیگران از تمامی سطوح می تواند به رفع این 

موانع منجر شود.
     تنها مؤسســاتی که با تغییرات فناوری همراه هستند، برای آینده برنامه ریزی 

می کنند و با واقعیت ها کنار می آیند، به مسیر خود ادامه خواهند داد.

توکنیزه کردن است. ارتباط میان جهان خارج از شبکه )زیرساخت بازار مالی سنتی( 
و محیط شبکه برای دارایی های توکنیزه شده بسیار حیاتی است.

از نظر تئوری هر دارایی می تواند توکنیزه و حقوق مربوط به آن دارایی در دفترکل 
توزیع شده نمایش داده شود. صدور توکن های پشتیبانی شده با ارزهای فیات مانند 
توکن های پایدار )با پشتوانه یک دارایی مرجع مانند دالر و طال( به سرعت در حال 
افزایش است؛ به طوری  که با افزایش ســرمایه در بازارهای این حوزه تعداد قابل 
 توجهی توکن های پایدار جدید نیز خلق شــده اند. امالک و مستغالت، کاالهایی 
مانند طال و آثار هنری از جمله دارایی های واقعی هســتند که توکنیزه کردن آنها 
آزمایش شده است. فرایند کلی توکنیزه کردن دارایی های دنیای واقعی در شکل 
زیر نشان داده شده است. دارایی های نامشهود مانند مالکیت معنوی نیز می توانند 
توکنیزه شوند؛ گفتنی است این امر به ایجاد بازارها و دارایی های دیجیتال نوآورانه 

منجر شده است.

مزایای توکنیزه کردن
اقتصاد جدید مبتنی بر توکن از طریق کاهش قابل  توجه اصطکاک و موانع موجود 
در ایجاد و خریدوفروش اوراق بهادار از پتانسیل باالیی برای خلق یک دنیای مالی 
منصفانه و کارا برخوردار است. توکنیزه کردن دارایی می تواند چهار مزیت کلیدی 

برای سرمایه گذاران و فروشندگان داشته باشد که در ادامه به آنها می پردازیم.
     نقدشوندگی بیشــتر: توکنیزه کردن دارایی ها، به ویژه توکن سهام خصوصی 
یا دارایی های غیر قابل  تبدیل به وجه نقــد، مانند آثار هنری خالقانه به ایجاد نوع 
جدیدی از دارایی برای فرد منجر می شود که می تواند در بازارهای ثانویه منتخب 
صادرکننده خریدوفروش شود. دسترســی به پایگاه بزرگ تری از معامله گران به 
افزایش نقدشوندگی منجر خواهد شد. نقدشوندگی باال نیز آزادی بیشتری را برای 
سرمایه گذاران و فروشندگان به همراه دارد و بدین ترتیب دارایی مبنا، ارزشمندتر 

می شود.
     تراکنش های سریع تر و ارزان تر: تراکنش های مربوط به توکن ها با استفاده از 

قراردادهای هوشمند )الگوریتم نرم افزاری یکپارچه سازی شده با استفاده از فناوری 
دفترکل توزیع شده که بر اساس پارامترهای از پیش تعریف شده می تواند اقدامات 
زمان بندی شــده ای را انجام دهد( انجام می شود؛ از این  رو بخش های مشخصی 
از فرایند معامله خودکار اســت. این اتوماســیون می تواند بار مدیریتی موجود در 
تراکنش های خریدوفروش را کاهش دهد. همچنین واسطه های کمتری نیز مورد 
نیاز است. بنابراین کاهش واسطه ها عالوه بر افزایش سرعت انجام معامالت، به 

کاهش هزینه تراکنش ها نیز منجر خواهد شد.
     شفافیت بیشتر: توکن اوراق بهادار در کنار یک رکورد غیرقابل تغییر از مالکیت 
می تواند حقوق و مسئولیت های قانونی نگه دارنده توکن را به صورت الصاق شده به 
همراه داشته باشد. این ویژگی شفافیت را به تراکنش ها اضافه می کند و به خریدار 
اجازه می دهد تا طرف مقابل را به طور کامل شناسایی کند، با حقوق طرفین آشنا 

شود و سوابق مالکیت توکن را مشاهده کند.
     دسترس پذیری بیشتر: توکنیزه کردن می تواند از طریق کاهش زمان و حداقل 
مقدار مورد نیاز برای سرمایه گذاری موجب گسترش سرمایه گذاری در دارایی ها در 
بین طیف گسترده تری از مخاطبان شود. قابلیت تقسیم توکن ها بسیار باالست؛ این 
موضوع بدین معنی است که سرمایه گذاران می توانند توکن هایی را خریداری کنند 
که درصد بسیار کمتری از دارایی اصلی را شامل می شود. قیمت پایین و پردازش 
آســان تراکنش ها راه را برای کاهش قابل توجه حداقل مبالغ سرمایه گذاری باز 
می کند. عالوه  بر این، نقدشوندگی بیشتر توکن های اوراق بهادار می تواند حداقل 
زمان سرمایه گذاری را نیز کاهش دهد؛ چراکه سرمایه گذاران می توانند توکن های 
خود را در بازارهای ثانویه مبادله کنند. بازارهای ثانویه از نظر تئوری وسعتی جهانی 

دارند و در تمامی 24 ساعت ایام هفته )7×24( فعال هستند.
مزایای مذکور بیشتر در مورد دســته هایی از دارایی ها صادق هستند که معمواًل 
به عنوان دارایی غیرقابل نقد شــدن در نظر گرفته می شــوند. چنین دارایی هایی 
می توانند از شفافیت و ســرمایه گذاری حداقلی بهره مند شوند. زمانی که در مورد 
دارایی های قابل توکنیزه بحث می شــود، دو حوزه امالک و آثار هنری خالقانه 

دارایی های موجود در 

دنیای واقعی

محل نگهداری/ 

حضانت

دفرتکل توزیع شده

توکن های منایش دهنده 

ارزش اقتصادی و 

حقوق دارایی ها

پیش بینی می شود 
توکنیزه کردن بتواند 

دسرتس پذیری و 
رسعت را در صنعت 
مالی افزایش دهد؛ 

هزینه های فعالیت در 
این صنعت را کاهش 

داده و انجام تراکنش ها 
را تسهیل کند؛ بدین 

ترتیب احتامالً می تواند 
تریلیون ها دالر ارزش 

محبوس در دارایی های 
غیرقابل نقد شدن را آزاد 
کرده و حجم معامالت 
را به طرز چشم گیری 

افزایش دهد.
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مقاله

چارچوب طبقه بندی توکن

تاکنون، چارچوب های متفاوتی به خصوص از طرف قانون گذاران ارائه شده که حتی با 
وجود اینکه در برخی موارد نیز کارا بوده اند، ولی خالی از اشکال نیز نیستند؛ اما چارچوبی 
که در این مقاله ارائه می شود، یکی از کامل ترین و جامع ترین چارچوب های ارائه شده 

برای طبقه بندی توکن هاست.
بر اساس این چارچوب، توکن ها را می توان از پنج منظر هدف، کاربرد، وضعیت قانونی، 

ارزش بنیادی و الیه فنی بررسی کرد:
هدف: هدف اصلی انتشار توکن چیست و به چه منظوری طراحی شده است؟ بدون 
در نظر گرفتن این موضوع خطایی رایج رخ می دهد. در واژه شناسی این حوزه، به اشتباه، 
همه توکن ها کریپتوکارنسی نامیده می شوند؛ در حالی  که با در نظر گرفتن هدف، 
توکن ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد؛ کریپتوکارنسی )با هدف پرداخت(، توکن 
شبکه )با هدف ایفای نقش حیاتی در کارکرد شبکه( و توکن سرمایه گذاری )با هدف 

سرمایه گذاری روی یک موجودیت یا یک دارایی(.
کاربرد: توکن ها به روش های مختلف و متعددی کاربردی را در اختیار مالک توکن 
قرار می دهند؛ اما می توان آنها را در سه دسته جایگذاری کرد؛ توکن کاربردی )به شبکه 
و خدمات آن دسترسی می دهد(، توکن کاری )به صاحب توکن اجازه مشارکت و کار 
 روی شبکه را می دهد( و توکن دوگانه یا هیبریدی )ترکیبی از توکن کاربردی و کاری(.

وضعیت قانونی: قانون گذاران از دیدگاه های مختلف و با سالیق مختلف به توکن ها 

پرداخته اند و به همین دلیل نمی توان یک دسته بندی جامع از این منظر ارائه داد؛ اما در 
دیدگاه رایج توکنی که کریپتوکارنسی نباشد و هیچ گونه کاربردی )دسترسی به شبکه و 
خدمات( در اختیار مالک توکن قرار ندهد، توکن سهام )اوراق بدهی( نام گذاری می شود. 
البته از نظر قانونی، بسیاری از توکن ها حداقل در دو دسته جایگذاری می شوند که البته 

این رویکرد به بررسی بیشتری نیاز دارد.
ارزش بنیادی: این دسته بندی مرز مابین توکن ها را بسیار شفاف تر می کند. اکثر 
توکن ها با کارکرد و ارزش مالی طراحی شده اند؛ اما منبع ارزش آنها می تواند بسیار 
متفاوت باشد؛ توکن با پشتوانه دارایی )توکنی با پشتوانه یک دارایی در جهان واقعی(، 
توکن مشابه ســهام )توکنی که ارزش آن وابســته به موفقیت تجاری موجودیت 
منتشرکننده توکن است( و توکن ارزش شبکه )توکنی که وابسته به ارزش ایجادشده 

و قابل  مبادله شبکه است(.
الیه فنی: توکن می تواند در الیه های مختلفی از دفترکل توزیع شده پیاده سازی شده 
باشد؛ توکن بومی )پیاده سازی شده بر الیه اصلی دفترکل(، توکن پروتکل غیربومی 
)پیاده سازی شده روی الیه اصلی و به عنوان بخشــی از پروتکل اقتصاد مبتنی بر 
توکن شبکه( و توکن نرم افزار کاربردی یا  App)d ( ) پیاده سازی شده بر الیه نرم افزار 

کاربردی(.

با طبقه بندی تعداد زیادی توکن، ارتباطات نسبتاً واضح میان انواع مختلف توکن و درنتیجه الگوهایی میان آنها نمایان می شود. برای مثال، بسیاری از توکن های 
شبکه )از منظر هدف(، توکن های ارزش شبکه نیز هستند؛ به این معنی که ارزش آنها به ارزش شبکه ای که در آن استفاده می شوند، گره خورده است. به طور مشابه، 

توکن سرمایه گذاری نمی تواند یک توکن ارزش شبکه باشد؛ در واقع یا توکن مشابه سهام است، یا توکن باپشتوانه.
با بررسی بیشتر می توان ارتباطات دیگری نیز میان توکن ها پیدا کرد. این ارتباطات به پیدایش چهار طرح اولیه منجر می شود که در جدول زیر می توانید مشاهده 

کنید.

چارچوب طبقه بندی توکن
بخش های پنج گانه توکن ها

انواع اصلی هر یک از بخش های توکن

الیه های سیستم فناوری دفترکل توزیع شدهطرح های اولیه توکن

الیه نظارتی

الیه توکن

الیه فناوری

کریپتوکارنسی

دارایی 
توکنیزه شده

پلتفرم 
توکنیزه شده

توکن به عنوان 
یک سهم

قابلیت
توکن چه قابلیت هایی را 

فراهم می کند؟ هدف اصلی توکن چیست؟

توکن های بومی بالکچین

توکن های پروتکل غیربومی

)d( App توکن های

توکن های شبکه

توکن های سرمایه گذاری

توکن های ارزش شبکه

توکن های مشابه سهم

توکن های کاری

ید توکن های هیبر

توکن های بهادار

یپتوکارنسی ها کر

توکن های با پشتوانه دارایی یپتوکارنسی ها توکن های قابلیتتوکن های کاربردیکر

کریپتوکارنسیها

توکنهایشبکه

توکنهایسرمایهگذاری

توکنهایقابلیتیتوکنهایبومیبالکچین

توکنهایبهادارتوکنهایپروتکلغیربومی

)d(Appکریپتوکارنسیهاتوکنهای

توکنهایباپشتوانهدارایی

توکنهایارزششبکه

توکنهایمشابهسهم

توکنهایکاربردی

توکنهایکاری

توکنهایهیبرید

توکن روی کدام الیه سیستم 
جایگاه قانونی توکن چیست؟پیاده سازی شده است؟

توکن ارزش خود را از کجا کسب 
می کند؟

هدف

توکن های 
رمزنگاری شده

جایگاه قانونیالیه فنی

ارزش بنیادی

جایگاه قانونیقابلیتارزش بنیادیهدفالیه فنی

توضیح:توکنیکهروییکبالکچیندرسطحپروتکل
پیادهسازیشدهاست.

ویژگی ها:
فاکتوریحیاتیبرایعملیاتبالکچین

جزءجداییناپذیرمکانیسماجماعبالکچین
بخشیازمکانیسمتشویقیبالکچینبرای

اعتبارسنجهایبلوکیادیگران
ETH،)بیتکوین،بیتکوین(BTC:مثال ها 

)اتر،اتریوم(،استیم)استیم،استیم(

توضیح:توکنیکهدریکپروتکلکریپتواکونومیک
)اقتصادکریپتو(روییکبالکچینپیادهسازیشده

است.

ویژگی ها:
جزءجداییناپذیرمکانیسماجماعپروتکل

بخشیازمکانیسمتشویقیپروتکلبراینودها
روییکبالکچینبنیادینقرارگرفتهوجداییپذیر

نیست)بهطورمثالتوکنهایERC20اتریوم(.
)Augur،پروتکلاوراکلغیرمتمرکز(REP:مثال ها

توضیح:توکنیکهدرسطحاپلیکیشن،روییک
بالکچین)وبهطوربالقوهرویپروتکل(پیادهسازی

میشود.

ویژگی ها:
بااپلیکیشنادغامشدهاست.

بخشیازمکانیسمتشویقیاپلیکیشنبراینودهایا
کاربراناست.

روییکبالکچینبنیادینقرارگرفتهوازآن
ERC20جداییناپذیراست)بهطورمثالتوکنهای

اتریوم(.
WIZ)Wisdom،Gnosis(،SAFE:مثال ها

)Safecoin،SAFENetwork(

توضیح:توکنیکهحقمشارکتدرونیکسیستمرا
فراهممیکند.

ویژگی ها:
داشتنتوکنپیشنیازمشارکتدرسیستماست.

مشارکتدرشبکهیابایکسیستمپاداشموردتشویق
قرارمیگیرندیادارندگانازمزایایسیستمیاسازمان

غیرمتمرکزبهرهمندمیشوند.
REP)Reputation،Augur(،MKR:مثال ها

)Maker،MakerDAO(

توضیح:توکنیکهدربرگیرندهخصوصیاتتوکنهای
کاربردیوکاریاست.

ویژگی ها:
بهقابلیتهایسیستمامکاندسترسیمیدهد.

امکانمشارکتدرسیستمرابرایمالکانفراهممیکند.
مثال ها:ETH)اتر،اتریوم،afterCasper(،دش

)دش(

توضیح:توکنیکهدراصلقراراستدرونیکسیستم
اختصاصیبهکارگرفتهشود)بهطورمثالشبکه،

اپلیکیشن(.

ویژگی ها:
توکنکارکردیدرونسیستمهایصادرکنندهدارد
بهعنوانیکرمزارزجهانیدرنظرگرفتهنمیشود
GNO)Gnosis(،STX)Stacks،:مثال ها

Blockstack(

توضیح:توکنیکهاساسابهعنوانروشیبرای
سرمایهگذاریغیرفعاالنهدرنهادصادرکنندهیادارایی

بنیادینطراحیشدهاست.

ویژگی ها:
بهمالکانتوکنسهمیازارزشدارایییاسهمیاز

موفقیت)آتی(نهادصادرکنندهراوعدهمیدهد.
بدونعملکردیاباحداقلعملکردقابلتوجه

NeufundEquityTokens)Neufund(،:مثال ها
DGX)DigixGold،DigixDAO(

توضیح:توکنیکهمثلاوراقبهادارعملمیکند.

ویژگی ها:
نمایانگرخصوصیاتیمشابهاوراقبهاداراست،

بهطورمثالرایگیریدرموردتصمیماتمربوطبهنهاد
صادرکننده،سودسهامیاتسهیمسود.

دارندگانبهعنوانمالکاندرنظرگرفتهمیشوند.
کاربردکمیاناکافی

Bitwala)tba(،SPICE)SPICEVC(:مثال ها

توضیح:توکنیکهیکرمزارزخالصاست.

ویژگی ها:
بهعنوانیکذخیرهارزشوابزارتبادلعملمیکند.

توسطیکنهادمرکزیمنتشرنمیشود.
)BaFinدرآلمان)مطابقبا

درحالحاضربهعنوانارزقانونیوکارآمددرنظرگرفته
نمیشود.

توسطقوانینمرتبطباپولالکترونیکیقانونگذاری
نشدهاست.

LTC،)زیکش(ZEC،)بیتکوین(BTC:مثال ها
)الیتکوین(

توضیح:توکنیکهباارزشوتوسعهیکشبکهپیوند
خوردهاست.

ویژگی ها:
باارزشایجادشدهومبادلهشدهدرشبکهمرتبطاست

)بهطورمثالحجمکارمزدتراکنش(.
ارتباطتنگاتنگیباتعامالتکلیدیمشارکتکنندگان

شبکهدارد.
STEEM)Steem(،)اتر،اتریوم(ETH:مثال ها

توضیح:توکنیباخصوصیاتیمشابهسهم

ویژگی ها:
صادرکنندهبهمالکانتوکن،سهمیازموفقیتنهاد
صادرکنندهراوعدهمیدهد)بهطورمثالسودسهام،

تسهیمسود(.
ممکناستحقرایگیریازمالکاندرآنوجودداشته

یانداشتهباشد.
غالبابدونپشتوانهقانونییاباپشتوانهقانونیضعیف
DGD)DigixDAO(،LKK)Lykke(:مثال ها

احتماالبهعنوانیکتوکنبهادارطبقهبندیشود.

توضیح:توکنیکهقراراستیکرمزارز»خالص«باشد.

ویژگی ها:
بهعنوانیکابزارجهانیتبادلدرنظرگرفتهشدهاست.

بهعنوانیکذخیرهارزشعملمیکند.
KIN،)زیکش(ZEC،)بیتکوین(BTC:مثال ها

)Kin،Kik(

توضیح:توکنیکهدرنقشنمایندهیکداراییعمل
میکند.

ویژگی ها:
امکانمعاملهازطریقIOUها)اسنادبدهی(رابدون

نیازبهجابهجاییواقعیداراییاصلیفراهممیکند.
صادرکنندهمسئولحفظداراییاصلیاست.

ریسکطرفمقابلرامعرفیمیکند.
USDT)TetherUSD،Tether(،GOLD:مثال ها
)GOLD،GoldMint(،RippleIOSs)Ripple(

توضیح:توکنیکهدسترسیبهیکخدمتدیجیتالرا
APIفراهممیکند؛درستمانندیککلید

ویژگی ها:
برایدارندگانامکاندسترسیبهقابلیتهایجامعیک

خدمترافراهممیکند.
STX)Stacks،،)بیتکوین(BTC:مثال ها

Blockstack(

توضیح:توکنیکهقابلیتکامالمعینیرادرونیکشبکه
یااپلیکیشن)غیرمتمرکز(بهمالکانارائهمیدهد.

ویژگی ها:
ارتباطتنگاتنگیباعملکردشبکهیااپلیکیشن

صادرکنندهدارد.
ارزدرونشبکه/اپلیکیشنیاست،اماتالشیبرای

تبدیلشدنبهارزندارد.
بهمالکاناینحقرامیدهدکهبهصورتفعالدر

سیستممشارکتداشتهباشندکهاینویژگیایننوعتوکن
رادربرابرسرمایهگذاریمنفعالنهقرارمیدهد.

خصوصیاتمشابهاوراقبهادارندارد.
GNO)Gnosis(،STEEM)Steem(:مثال ها

بهعنوانذخیرهارزشیاابزارپرداخت؛واحدحساب
توسطیکنهادمرکزیصادرنمیشود.

میتواندقابلاستخراجباشدیاازپیشاستخراجشود.

دسترسیبهداراییهاییمانندطالراحتیدریکمقیاستراکنشیمیکروفراهممیکند.
داراییبنیادیبایدتوسططرفصادرکنندهنگهداریشود.

برخالفکریپتوکارنسی،دربردارندهریسکطرفمقابلاست.

شبکهمشابهپلتفرم،متعلقبهنهادخاصینیستوتوسطنهادخاصیادارهنمیشود.
پیشترکاربراننقشمحدودیدریکپلتفرمداشتند،هماکنوننقشهاتوزیعشدهودردسترسهر

مشارکتکنندهدرشبکهاست.
ارزش)مالی/قابلیت(آزادانهازطریقشبکهجریانمییابد.

یکابزارتوکنیزهشدهجهتسرمایهگذاریدرشرکتهاییکه)هرچنددرحالحاضرمبنایقانونیندارد(
دارایشاخصههایسهاموارزهستند)بهطورمثالعرضهاولیهسکهبهجایعرضهاولیهسهام(.
بهاشتراکگذاشتنرویاستروئیدها:انعطافپذیروقابلبرنامهریزیازطریققراردادهوشمند

درحالحاضرایننوعازتوکنهاعدمقطعیتباالییدارند،چونچارچوبهایرگوالتوریبهتازگیشروع
بهپدیدارشدنکردهاند.

نهادقانونی

نوع
وهدفتوکن

بالکچین/
معماریدفترکل

توزیعارزش

الگوریتم
اعتبارسنجی

فرایندهای
تصمیمگیری

شمولیتدارنده
توکن

قابلیتوحقوق

کدپروتکل

تامینوتورم

پلتفرمبنیادین

سیستمنظارتی
برونزنجیرهای

نظارتشبکه

ارزشتوکن

مکانیسماجماع
سطحپروتکل

جایگاهقانونی

امنیتکدو
قرارداد

زیرساخت
جامعه

این گزارش در راه پرداخت با حمایت شرکت ققنوس تولید و منتشر شده است

بسیاری از افراد دنیای فناوری دفتر کل توزیع شــده را با کریپتوکارنسی بیت کوین می شناســند که البته امری طبیعی است؛ چراکه اولین، 
باارزش ترین و پرکاربردترین محصول این فناوری بیت کوین است؛ اما پس از بینشی که بیت کوین از فناوری دفترکل توزیع شده ارائه داد، 
محصوالتی با ویژگی های متفاوت به بازار عرضه شدند که بعضًا به صورت بنیادی با آن متفاوت بودند. ورود پرشتاب این محصوالت به بازار، 
واژه شناسی این حوزه را با چالش و عقب ماندگی مواجه کرد. در حال  حاضر، در نگاه عام، به تمامی محصوالت مشابه بیت کوین، کریپتوکارنسی 

گفته می شود؛ در حالی  که برخی از این محصوالت حتی ارز هم نیستند.
به  هر حال، با ورود قانون گذاران به این حوزه به تدریج نیاز به ایجاد یک واژه شناسی منسجم حس شد تا قانون گذار بتواند تمامی حاالت ممکن 
را پیش بینی و قانون گذاری کند. بدین منظور و به دلیل تفاوت های آشکاری که بسیاری از محصوالت فناوری دفترکل توزیع شده با بیت کوین 
و دیگر کریپتوکارنسی ها دارند، در این نوشتار، واژه »توکن« برای تمامی این محصوالت در نظر گرفته شده که کریپتوکارنسی ها نیز زیرگروه 
آن هستند؛ چراکه توکن در معنای عام به معنی نماینده است و محصوالت دفترکل توزیع شده مانند بیت کوین هر کدام نماینده دیجیتالی 
یک ارزش هستند که بر بستر این فناوری ارائه شده اند؛ بنابراین، چالش واژه شناسی قانون گذاران به »طبقه بندی توکن های مبتنی بر فناوری 

دفترکل توزیع شده« تبدیل شده است.
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مقاله

هدف

کاربرد

وضعیت 

قانونی

ارزش بنیادی

الیه فنی

هدف اصلی توکن چیست؟

 کریپتو کارنسی

 توکن های شبکه

 توکن های   رسمایه گذاری

توکن چه قابلیت هایی را فراهم می کند؟

  توکن های کاربردی

  توکن های کاری

  توکن های هیربید

جایگاه قانونی توکن چیست؟

  توکن های قابلیتی

  توکن های بهادار

   کریپتو کارنسی ها

توکن روی کدام الیه سیستم پیاده سازی شده است؟

   توکن های بومی بالکچین

   توکن های پروتکل غیر بومی

  )d( appتوکن های   

توکن ارزش خود را از کجا کسب می کند؟

  توکن های با پشتوانه دارایی 

  توکن های ارزش شبکه

   توکن های مشابه سهم

توکن های 

رمزنگاری 

شده

با طبقه بندی تعداد زیادی توکن، ارتباطات نسبتا واضح میان انواع مختلف توکن و درنتیجه الگوهایی میان آن ها نمایان می شود. برای مثال، بسیاری از توکن های 
شبکه )از منظر هدف(، توکن های ارزش شبکه نیز هستند؛ به این معنی که ارزش آن ها به ارزش شــبکه ای که در آن استفاده می شوند، گره خورده است. به طور 

مشابه، توکن سرمایه گذاری نمی تواند یک توکن ارزش شبکه باشد و یا توکن مشابه سهام است یا توکن با پشتوانه.
با بررسی بیشتر می توان ارتباطات دیگری نیز میان توکن ها پیدا کرد. این ارتباطات منجر به پیدایش 4 طرح اولیه می شود که در جدول زیر می توانید مشاهده کنید.

برای آزمایش چارچوب ارائه شده می توانید از جدول زیر 
استفاده کنید. به عنوان مثال، توکن بیت کوین در این جدول 

بررسی شده است. شما می توانید هر توکن دلخواهی را با 
این جدول بررسی کنید.
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آموزش

چیستی بالکچین
برای درک بهتر چیستی بالکچین ابتدا الزم است که با چهار ایده و مفهوم کلیدی 
مرتبط با آن آشنا شــد تا بتوان تعریفی دقیق تر و جامع تر از آن ارائه داد. در واقع 
بالکچین چیزی فراتر از ادغام این مفاهیم نیست. این چهار مفهوم عبارت اند از: 
دفترکل توزیع شــده، رمزنگاری، اجماع و قرارداد هوشمند که به ترتیب به تبیین 

چیستی آنها پرداخته می شود.

دفترکل توزیع شده
دفتر ثبت، به عنوان پایه و اساس حسابداری، قدمتی به عمق نوشتن و پول دارد. از 
همان ابتدا که روی سنگ و چوب و لوح نوشته می شد تا به امروز که روی کاغذ، 

نوشته یا به صورت مجازی در کامپیوترها ذخیره می شــود، هر شخص، نهاد یا 
شرکتی به منظور ثبت تمام تراکنش هایش، برای خود یک دفتر ثبت جداگانه در 
نظر داشته است. چنین روشی خالی از اشکال هم نیست. به طور مثال برای ثبت 
یک تراکنش بانکی چندین شرکت و نهاد درگیر، هر کدام، با دفتر ثبت شخصی 
خود، باید تراکنش را رصد، با ســوابق مطابقت و تأیید کنند که مســلمًا این کار 
عالوه بر هزینه باال، زمان بر نیز هســت. همچنین در صورت ازکارافتادن یکی 
از تأیید کنندگان، کل سامانه معلق می شود و ثبت تراکنش به تعویق می افتد. به 
تمامی اینها امکان هک شــدن را نیز باید افزود. این مشکالت به  همراه افزایش 
قدرت رایانه ها، کشف الگوریتم های کارآمد رمزنگاری و توسعه روش های اجماع 

باعث مطرح شدن پدیده ای به نام دفترکل توزیع شده شده است.
دفترکل توزیع شده یک پایگاه داده است که توسط نود ها )Node؛ اعضای شبکه( در 
یک شبکه بزرگ به صورت مستقل نگهداری و به روز می شود. کار اصلی این نود ها 
رسیدن به توافق بر سر درستی هر تراکنش و ثبت آن در دفترکل است. بالکچین 
پایدارترین و بهترین مدلی اســت که تاکنون برای اداره دفترکل توزیع شده ارائه 
شده است. در واقع بالکچین را می توان دفترکلی توزیع شده دانست که با سازوکار 

اجماع اداره و با رمزنگاری امن می شود.
هدف اصلی استفاده از فناوری دفترکل توزیع شده صرفه جویی در هزینه ها از طریق 
حذف واسطه های اضافی در ارتباطات است. در این فناوری، دفترکل میان اعضای 
شبکه )میزبانان( توزیع می شود و خود اعضا موظف هستند که اعتبار معامالت و 
حساب ها را حفظ کنند. نتیجه این کار یک سیستم غیرمتمرکز ثبت داده است که 
در آن معامالت سریع، شفاف، قابل  اطمینان و غیرقابل دست کاری انجام می شوند.

رمزنگاری
روش رمزنگاری مورد استفاده در بالکچین همان روش رمزنگاری مورد استفاده 
در نظام بانکی روز دنیاست. از این  رو، نمی توان آن را موضوعی جدید و مبهم که 
همراه با فناوری بالکچین ظهور پیدا کرده، دانست؛ اما چون یکی از کلیدی ترین 

مفاهیم مرتبط با بالکچین به شمار می آید، به آن پرداخته شده است.
برای دانستن ماهیت رمزنگاری ابتدا باید با مفاهیم تابع هش، کلید عمومی و کلید 
خصوصی بررسی شود تا پس  از آن بتوان به رمزنگاری و امضای دیجیتال پرداخت.

SHA-256 تابع هش و الگوریتم رمزنگاری
تابع هش، تابعی اســت که اطالعات از هر نوع و در هراندازه ای را به اطالعاتی 
در اندازه مشــخص و از یک نوع خاص تبدیل می کند. هر ورودی مشخص یک 
خروجی منحصربه فرد داشته و اگر ورودی به این تابع یکسان باشد، خروجی هم 
مشــابه خواهد بود. از طرفی، اندکی تغییر در ورودی به تغییر اساسی در خروجی 
منجر می شود. همچنین تابع هش یک تابع یک طرفه است؛ بدین معنی که رسیدن 
از خروجی به ورودی در آن کاری به شدت دشوار است و در عمل و با پردازنده های 

موجود تقریبا غیرممکن است.
در فناوری بالکچین مورد استفاده در رمزارز بیت کوین، نام خروجی استاندارد تابع 
هش، SHA-256 است که یک کد 256رقمی متشکل از صفر و یک است. هر 
ورودی )چند تراکنش و غیره( به این کد 256رقمی تبدیل می شود. )در ادامه به 

 جای عبارت »خروجی تابع هش« به اختصار از واژه »هش« استفاده شده است.(

کلید عمومی، کلید خصوصی و امضای دیجیتال
همان طور که اشاره شد، امنیت بالکچین با رمزنگاری تأمین می شود. رمزنگاری 
در بالکچین با زوج کلید عمومی و خصوصی انجام می شود. کلید عمومی که یک 
کد دیجیتال است، نقش حساب کاربری هر عضو در شــبکه را ایفا می کند و در 
دسترس همه اعضای شبکه است. کلید خصوصی که زوج کلید عمومی محسوب 
می شود، تنها در اختیار مالک هر کلید عمومی )حساب کاربری( است؛ در واقع هر 

کس که کلید خصوصی مربوط به یک کلید عمومی را در اختیار داشته باشد، مالک 
آن محسوب می شود.

کلید خصوصی تنها راه اثبات مالکیت کلید عمومی زوج آن اســت و نباید فاش 
شود. برای رسیدن به هدف »اثبات در اختیار داشــتن کلید خصوصی بدون نیاز 
به فاش شدن آن« از امضای دیجیتال استفاده می شود. امضای دیجیتال در واقع 
هش دسته ای از اطالعات شامل کلید خصوصی و غیره اســت که با استفاده از 
روابط ریاضی می تواند اثبات کند که ایجادکننده تراکنش، کلید خصوصی حساب 
کاربری که قرار است از آن دارایی برداشت شــود را در اختیار دارد )بدون نیاز به 

افشای کلید خصوصی(.

اجماع
در بالکچین ها سامانه طوری طراحی شده که نیازی به تأیید طرف سوم یکتا در 
تراکنش ها وجود نداشته باشد که اصطالحًا به این نوع سامانه ها، همتا به همتا یا 
بی واسطه نیز می گویند. در سامانه های ثبت تراکنش بانکی امروزی، وظیفه تأیید 
تراکنش ها با بانک به عنوان طرف سوم است. به طور مثال وقتی می خواهیم پولی 
را از حساب خود به  حساب شخص دیگری واریز کنیم، بانک پول را از حساب ما 
برداشته و به  حساب دیگری انتقال می دهد و در حقیقت به  واسطه اعتبار بانک، 
طرفین معامله به بانک اعتماد می کنند؛ حال  آنکه در سامانه های بالکچینی، نیاز به 
وجود چنین طرف سوم مورد اعتمادی نیست و اعضای شبکه )در بالکچین نیازمند 
تأیید، اعضای عالی و در بالکچین بدون نیاز به تأیید هر کس که به  دلخواه بخواهد 
در این فرایند شرکت کند(، همگی، بر سر درستی یک تراکنش، ثبت و اجرای آن به 
اجماع می رسند. اجماع به معنی توافق اعضای سامانه بر سر موضوعات زیر است:

      آیا تراکنش واردشده توســط خود صاحب حساب انجام شده است؟ یا توسط 
یک فرد دیگر )سارق(؟

      آیا بر اساس سوابق، انجام تراکنش مقدور است؟ به  عنوان  مثال؛ آیا موجودی 
ایجادکننده تراکنش برای انجام تراکنش کافی است؟

      چه کسی تراکنش را ثبت کند؟ به بیان بهتر چه کسی کارمزد ثبت تراکنش را 
دریافت کند؟ به عنوان  مثال؛ در حال حاضر ثبت کننده هر بلوک )مجموعه ای از 
تراکنش ها( در سامانه بیت کوین 6.25 بیت کوین کارمزد دریافت می کند که نشان 

از اهمیت توافق بر سر ثبت کننده تراکنش دارد.
      کدام تراکنش زودتر ثبت شود؟

از الگوریتم های زیادی برای اجماع در بالکچین استفاده می شود که از مهم ترین 
و پرکاربردترین آنها می توان به »اثبات کار« که وابسته به توان پردازشی است و 

تحمل »خطای بیزانس« اشاره کرد.

قراردادهای هوشمند
یکی از مهم ترین مفاهیم مرتبط با بالکچین که به همراه آن عرضه و توسعه داده 
شده، قراردادهای هوشمند است و به دلیل همین رابطه تنگاتنگ میان این دو، اکثر 
افراد قراردادهای هوشمند را از خواص فناوری بالکچین می دانند، نه از کاربردهای 
آن. در این قراردادها به  محض سررســید موعد مقرر، قرارداد به صورت خودکار 
تعهدات طرفین و میزان تحقق آن را بررسی می کند و نیازی به پیگیری یا انجام 
عملیات توسط طرفین قرارداد نیست. به طور مثال در قرارداد وام، مبلغ مورد نظر 
به صورت خودکار از وام گیرنده به وام دهنده انتقال می یابد یا پس از پرداخت نشدن 
چند قسط، فرد به طور خودکار تحت پیگرد قرار گرفته و به دادگاه احضار می شود. 
انجام خودکار این فرایندها به میزان چشــم گیری باعث صرفه جویی در زمان و 
هزینه می شود. الزمه اجرای چنین ایده ای یک دفترکل مرکزی و قابل نظارت از 
طرف همه نهادهاست که بالکچین، آن را فراهم می کند. همچنین اگر پرداخت ها 
در این قراردادها از طریق رمزارز انجام شود، فرایند، شفاف تر و قابل پیگیری  تر شده 

و صرفه جویی هرچه بیشتر حاصل می شود.

 بررسی چیستی فناوری دفرتکل توزیع شده و بالکچین

آنچه در مورد بالکچین باید بدانید
امروزه کمتر کسی هست که نام بیت کوین و بالکچین را نشنیده باشــد. این دو پدیده که گاهی با هم اشتباه گرفته می شوند، با ظهور خود نویدبخش 
انقالبی بزرگ در نظام اقتصادی و اجتماعی جهانی شدند. برای تفکیک این دو پدیده که رابطه تنگاتنگی با هم داشته و همزمان ارائه شده اند، باید گفت که 
بیت کوین یک رمزارز است که بر بستر بالکچین ارائه شده و بالکچین را می توان یک دفترکل که سوابق )تراکنش ها، اطالعات فردی، حساب ها و  مانند آن( 
در آن به صورت کامالً امن، شفاف، در دسترس و مورد توافق اعضا ثبت می شود، در نظر گرفت. سامانه های مبتنی بر بالکچین، به طور کلی، به دو دسته 
نیازمند تأیید و بدون نیاز به تأیید تقسیم می شوند. دسته اول که در آن هر عضو برای ورود نیاز به تأیید یک یا چند نهاد عالی رتبه دارد، بیشتر مورد توجه 
بانک ها و نهادهای دولتی و دسته دوم که برای ورود به آن نیازی به اخذ تأییدیه نیست و در پروتکل بیت کوین هم از آن استفاده می شود، مورد توجه 
توسعه دهندگان رمزارزهای جدید قرار گرفته است. دسته اول  مانند سامانه های رایج امروزی، تأیید اعتبار، صحت سنجی اسناد و تراکنش ها و غیره را به یک 
یا چند  نهاد عالی رتبه مورد اعتماد واگذار می کند که به آنها نیمه متمرکز هم گفته می شود؛ اما در دسته دوم، تصمیم گیری کاماًل غیرمتمرکز بوده و همه اعضا 
در تأیید هر تراکنش دخیل هستند. روش های مختلفی برای رسیدن به توافق در این دسته از بالکچین ها وجود دارد. ماهیت شفاف، امن، قابل ردگیری و 
بر پایه دموکراسی )بالکچین بدون نیاز به تأیید( بالکچین، این پدیده را برای هر صنعتی جذاب و قابل پیاده سازی کرده است. تقریبًا تمامی فعالیت های 

اقتصادی، سیاسی و اجتماعی امروزی نیازمند مواردی هستند که به آن اشاره شد.



شماره اول       |              3435       |       ماهنامه ققنوس

گزارش

معرفی شبکه ققنوس به عنوان اولین و بزرگ ترین پلتفرم مبتنی بر فناوری بالکچین 
و دفترکل توزیع شده و آشناسازی عموم کاربران و ذی نفعان این شبکه با قابلیت ها و 
امکانات این شبکه غیرمتمرکز، کمک شایانی در ترویج و توسعه ققنوس، توکن های 
شبکه و خدمات مبتنی بر آن دارد. در همین راســتا، شرکت یکتا ققنوس پارس، 
به عنوان یکی از میزبانان شبکه ققنوس به منظور ارائه محتوای متناسب با ذی نفعان 
شبکه ققنوس، ضمن دسته بندی کاربران و ذی نفعان شبکه در 10 رده مختلف، سعی 
دارد در چهار بخش اقتصادی، فنی، حقوقی و کسب وکاری، محتوایی ارزنده تهیه و 
عرضه کند. به همین منظور از انتهای سال گذشته، روند تولید محتوای چندرسانه ای 
در شرکت ققنوس آغاز و برای رده میزبانان و ناشران، محتوای آموزشی ویدئویی 
در چهار رده ذکرشده توسط مدرسان بنام و آشنا به شبکه ققنوس، در استودیوی 
آکادمی، تولید و در سایت آکادمی ققنوس به آدرس Academy.kuknos.ir  بارگذاری 
شد و خوشبختانه با توجه به نوین و تخصصی بودن موضوع، با استقبال بسیار خوبی 

از سوی میزبانان شبکه روبه رو شد.
از ســویی دیگر، آکادمی ققنوس، مخاطبان نهایی و کاربران عمومی را نیز هدف 
گرفته و روند تولید محتوا در قالب موشن گرافی برای این رده را در دستور کار قرار 
داده است و تاکنون محتوای آموزشــی با هدف معرفی امکانات و شیوه نصب و 
استفاده از کیف توکن ققنوس و صرافی غیرمتمرکز ققنوس را تهیه و عرضه کرده 

است.
همچنین این مجموعه در نظر دارد با هدف معرفی شبکه ققنوس و پتانسیل های 
کاربردی آن برای قشر دانشگاهی، برنامه نویسان و شرکت ها و استارت آپ های 

خالق، به عنوان دسته دیگر ذی نفعان شبکه ققنوس، رویدادی با عنوان هکاتون 
ققنوس در قالب مسابقه توســعه محصول مبتنی بر شبکه ققنوس در بازه زمانی 
شهریور تا مهرماه 1399 برگزار کند. اطالعات تکمیلی در زمینه این رویداد در بخش 

معرفی هکاتون ققنوس ذکر شده است.
یکی دیگر از خدمات آکادمی ققنوس برای میزبانان و ناشران این شبکه، برگزاری 
دوره های آموزشی حضوری است. این دوره ها با ســرفصل های: دوره آشنایی با 
مفاهیم بالکچین، دوره آشنایی با اکوسیستم ققنوس، دوره مباحث فنی مقدماتی 
شبکه ققنوس، دوره مباحث فنی پیشرفته شــبکه ققنوس)1(، دوره مباحث فنی 
پیشرفته شــبکه ققنوس)2(، دوره مباحث حقوقی مقدماتی شبکه ققنوس، دوره 
مباحث حقوقی پیشرفته شبکه ققنوس)1(، دوره مباحث حقوقی پیشرفته شبکه 
ققنوس)2(، دوره مباحث کسب وکاری شــبکه ققنوس و دوره مباحث اقتصادی 
شبکه ققنوس تنظیم شده و تاکنون برای بخشی از میزبانان شبکه ققنوس در قالب 

دوره های 32ساعته برگزار شده است.
همچنین به منظور ارائه خدمات جذاب برای کاربران آکادمی ققنوس و تسهیل روند 
پرداخت و دریافت خدمات آکادمی، شرکت یکتا ققنوس پارس در نظر دارد توکنی 
با عنوان توکن آکادمی ققنوس با ارزش 10 هزار ریال تولید و با تخفیف های جذاب 
عرضه کند. این توکن در مرحله عرضه اولیه با حدود 50 درصد تخفیف و پس از آن 
با 30 درصد تخفیف در اختیار عالقه مندان به محتوای آکادمی ققنوس و ثبت نام 
در هکاتون ققنوس قرار خواهد گرفت. در شماره بعدی نشریه، وایت پیپر این توکن 

بررسی خواهد شد.

آشنایی با آکادمی ققنوس

کانون علمی و آموزشی ققنوس



شماره اول       |              3637       |       ماهنامه ققنوس

1. مربیان تخصصــی بخش فنی )همــکاران بخش فنی ققنوس و ســایر 
میزبانان(؛

2. مربیان تخصصی در حوزه تجاری سازی و ایجاد و توسعه کسب وکار؛
3. مربیان تخصصی هر یک از موضوعات )مربیــان تخصصی صنعت بیمه، 

بانکداری، هوش مصنوعی و ...(.

برنامه زمانی برگزاری هکاتون ققنوس
مرحلــه پیش فراخــوان به منظور معرفــی دوره بــه حامیــان و مربیان و 
انجــام هماهنگی های اولیه، از مردادماه برگزار شــده اســت. پس از اتمام 
پیش فراخــوان در یک بازه 30 روزه کــه از ابتدای مهرماه آغاز می شــود، 
فراخوان عمومی و ثبت نام از عالقه مندان صورت خواهد گرفت.  ســپس به 
مدت یک هفته افراد عالقه مند می توانند نسبت به تشکیل تیم و ثبت نام در 
سایت هکاتون اقدام  کنند. در ادامه در صورت امکان )به دلیل شرایط کرونا( 
در حدود تاریخ 7 آبان ماه دوره ای یک روزه جهت معرفی مربیان، تشــریح 
چالش ها و آشــنایی تیم ها با یکدیگر برگزار خواهد شــد. دو هفته نیز برای 
برگزاری مسابقه در نظر گرفته  شــده و پس آن ارزیابی منطقه ای ،  نهایی و 

در نهایت انتخاب طرح برتر و اعطای جوایز انجام می گیرد.
 

حامیان و همراهان  هکاتون ققنوس
دغدغه شــرکت ققنوس در ترویج فناوری دفترکل توزیع شده و حمایت در 
تجاری سازی طرح های کسب وکاری این حوزه، مسئله ای است که بسیاری 
از فعاالن حوزه های کارآفرینی، نوآوری، آموزش و پژوهش کشور در بحث 
فناوری های نوظهور، به ویژه فناوری دفترکل توزیع شده به دنبال پاسخگویی 
به آن هســتند. از همین جهت، همکاری و همیاری این مجموعه ها در کنار 
هم باعث تسهیل این دست دغدغه های مشترک خواهد شد. با همین دیدگاه 
شــرکت ققنوس در حال رایزنی با مجموعه ها و شــرکت های عالقه مند و 
دغدغه مند جهــت افزایش تعامل و همکاری در برگــزاری رویداد هکاتون 

ققنوس است.

 

گزارش

هکاتون واژه ای آشنا در دنیای برنامه نویســی رایانه ای است و به رویدادی 
اشاره دارد که طی آن برنامه نویســان و دیگر توسعه دهندگان نرم افزار مانند 
طراحان گرافیکی، طراحان واسط کاربری و مدیران پروژه گرد هم می آیند 
و در توسعه پروژه های نرم افزاری و گاهی سخت افزاری با یکدیگر همکاری 
می کنند. هدف از برگزاری هکاتون ایجاد نرم افزارهای مفید و قابل  استفاده 

با تمرکز بر موضوعی خاص است.
در همین راســتا و با نظر به این مهــم که اهدافی نظیر توســعه و فراگیری 
شــبکه ققنوس و خدمات مبتنی بر آن، حمایت و تســهیل تجاری ســازی 
کسب وکارهای کوچک و متوسط )استارت آپ ها( و شناسایی و توانمندسازی 
نخبگان فعال در این حوزه، جزء دغدغه های جدی شــرکت ققنوس است، 
این شرکت در نظر دارد با برگزاری مسابقه برنامه نویسی با عنوان »هکاتون 
ققنوس«، ضمن دســتیابی به اهداف بیان شــده، حین آموزش دانشجویان 
مستعد و عالقه مندان، از افراد، تیم ها و شــرکت های توانمند در مسیر تولید 
محصوالت و خدمات مبتنی بر فناوری دفترکل توزیع شده نیز حمایت کند.

به طور کلی شــرکت ققنوس از برگزاری هکاتون ققنوس در پی دستیابی به 
اهداف زیر است:

1. توسعه، فراگیری و بهبود اکوسیستم ققنوس؛
2. توســعه محصوالت و خدمات مبتنی بر فناوری دفترکل توزیع شــده در 

شبکه ققنوس؛
3. ایجاد و توسعه کسب و کارهای جدید مبتنی بر فناوری دفترکل توزیع شده؛
4. جذب کاربــران عالقه مند و پیشــرو در اکوسیســتم فنــاوری دفترکل 

توزیع شده.
 

 نقشه راه و فرایند برگزاری رویداد
امید اســت با همکاری حامیان و مربیان محترم و با اســتقبال تیم ها و افراد 

عالقه مند، این رویداد به شکل مراحل زیر برگزار  شود:
1. در گام نخست، عالقه مندان جهت ثبت نام در هکاتون باید نسبت به خرید 

توکن رویداد در کیف توکن ققنوس اقدام کنند.
2. در گام بعــد، شــرکت کنندگان در هکاتون باید به منظور آشــنایی دقیق 
با ابعــاد مختلف فناوری دفترکل توزیع شــده و شــبکه ققنوس، دوره های 
آموزش آنالین فناوری دفترکل توزیع شده که در وب سایت آکادمی ققنوس 

بارگذاری شده است را  مشاهده کنند.
3. پس از کسب اطالعات اولیه از طریق مشاهده ویدئو های آموزشی، در سه 
شهر مشــهد، اصفهان  و تهران رویداد اصلی به صورت حضوری  یا آنالین  

برگزار می شود.
4. انتظار می رود در روزهایی برگزاری حضوری هکاتون، افراد پس از کسب 
اطالعات تکمیلی و آشنایی دقیق با چالش های هکاتون، هم تیمی های خود 

را یافته و نسبت به تیم سازی و انتخاب چالش مورد نظر خود اقدام کنند.
5. از ابتدای  هفته اول آبان ماه تیم ها به مدت دو هفته فرصت دارند تا روی 
موضوع انتخابی خود کار کنند و انتظار مــی رود در انتهای این دوره برخی 
تیم ها حداقل موفق به ارائه محصول اولیه )MVP( خود شــوند. )در این دو 
هفته مربیان فنــی و اقتصادی و همچنین مربیــان تخصصی هر موضوع با 

تیم ها در تعامل هستند و به مشکالت و ســؤاالت احتمالی شرکت کنندگان 
پاسخ خواهند داد.(

6. محصوالتی که در سطح منطقه ای  از مســیر ارزیابی داوران با موفقیت 
عبور کنند، در بخش ارزیابی نهایی معرفی می شوند.

7. ارزیابی نهایی طرح ها در روز  Demo Day با حضور تمامی طرح های برتر 
برگزار و به طرح های برنده جوایز ارزنــده ای )60  هزار توکن پیمان معادل 

60 گرم طالی 24 عیار( اعطا خواهد شد.
8. در انتهای هکاتون، تیم ها و طرح های برتر رها نشده و با هدف حمایت در 
اجرایی و تجاری سازی طرح های برتر، این تیم ها به مراکز شتاب دهی حامی 

رویداد معرفی خواهند شد.

حوزه چالش های هکاتون ققنوس
در هکاتــون ققنــوس، شــرکت کنندگان بــا 14 چالش اصلــی در زمینه 
به کارگیری فناوری دفترکل توزیع شــده مواجه هستند که از نیازهای واقعی 

کسب وکارها احصا شده اند:
1. توسعه کیف توکن ققنوس )Wallet(؛

2. وام دهی همتابه همتا )P2P lending( مبتنی بر DLT؛
3. بیمه همتابه همتا )P2P Insurance( مبتنی بر DLT؛

4. حسابداری مبتنی بر DLT؛
5. ثبت دارایی فکری مبتنی بر DLT؛

6. گواهی دیجیتال ) PKI( مبتنی بر DLT؛
7. تأمین مالی جمعی )Crowd Funding( مبتنی بر DLT؛

8. خدمات شهروندمحور همتابه همتا، مبتنی بر DLT؛
9. توسعه مدل های یادگیری هوشمند )AI( بر بستر DLT؛

1. توسعه کاربردهای اینترنت اشیا )IoT( بر بستر DLT؛
11. دفترکل توزیع شده و زنجیره تأمین بر بستر DLT؛

12. پرونده سالمت بر بستر DLT؛
13. رای گیری و انتخابات  مبتنی بر بستر DLT؛

14.  سکوی بورس امالک مبتنی بر DLT؛
 15. اســناد تجاری مبتنی بر DLT؛

.DLT 16. ســایر محصوالت نوآورانه مبتنی بر بســتر

مخاطبان هکاتون ققنوس
مخاطبان این رویداد دانشــجویان رشــته های کامپیوتر، فناوری اطالعات 
و برنامه نویســان، طراحان محصول و خدمات فناورانــه و نوآورانه، مدیران 
اســتارت آپ ها و شــرکت های فناور و افراد عالقه مند به فناوری دفترکل 

توزیع شده هستند.

مربیان و مشاوران هکاتون
با توجه به چالش های پیش رو و همچنین مســیر پیش بینی شده از آموزش 

تا محصول/خدمت، مربی و مشاورانی برای این رویداد پیش بینی شده اند:

مسابقه برنامه نویسی مبتنی بر فناوری دفرتکل توزیع شده ققنوس

هکاتون ققنوس

حامیت از 
طرح های برتر

ارزیابی 
طرح های اولیه

آموزش 
حضوری

آموزش 
مجازی

پیش فراخوان

فراخوان

ثبت نام

انتخاب طرح های 
Demo Day برتر در

مسابقه
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