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ــر  ــای مدنظ ــن کاربرده ــی از اولی ــاک یک ــردن ام ــزه ک ــوع توکنی موض
بنیان گــذاران شــبکه ققنــوس بــوده اســت. ایــن موضــوع، در جریــان 
شــکل گیری ققنــوس نیــز بســیار پررنــگ بــود. علــت اصلــی ایــن موضــوع نیــز 
ــد از  ــد بودن ــود و اینکــه بانک هــا عاقه من ــازاد بانک هــای کشــور ب امــاک م
روش هــای متفاوتــی بــرای فــروش امــاک مــازاد خــود اســتفاده کننــد؛ امــا بعــد 
ــن در حــوزه  ــه در حــوزه کاربردهــای باک چی ــک ســال و مطالع از گذشــت ی
ــری مواجــه شــدیم  ــا ســناریوها و کاربردهــای جذاب ت امــاک و مســتغات ب
کــه قطعــا می توانــد در رونق بخشــی بــه صنعــت ســاختمان و از ســوی دیگــر 
کاهــش قیمــت تمام شــده امــاک، موثــر باشــد. در ابتــدای مســیر بــه دنبــال آن 
بودیــم کــه بــا توکن ســازی اماکــی کــه ســهل البیع نیســتند شــرایط واگــذاری 
و ســرمایه گذاری در امــاک را تســهیل کنیــم؛ امــا در ادامــه مســیر دریافتیــم کــه 
کاربردهــای جذاب تــری نیــز وجــود دارنــد کــه در حــوزه امــاک می تــوان آن هــا 
ــا رویکــرد  ــای ســاختمانی ب ــی پروژه ه ــن مال ــی تأمی ــرد. به طورکل ــال ک را دنب
اقتصــاد مشــارکتی و عرضه مســتقیِم جزئــی از امــاک به مصرف کننــده نهایی، 
ــده  ــرکل توزیع ش ــاوری دفت ــری فن ــی در به کارگی ــناریوی مطلوب ــد س می توان
ــی  ــن رویکــرد ضمــن کاهــش هزینه هــای مال در حــوزه امــاک باشــد. در ای
ــاک  ــذاری ام ــده واســطه ها در قیمت گ ــش تعیین کنن ــاخت، نق ــای س پروژه ه
ــت  ــه قیم ــک ب ــاک نزدی ــه ام ــکان عرض ــوان ام ــد و می ت ــش می یاب کاه

ــرار داد. ــدف ق ــده را ه تمام ش
ــازار  ــا در اختیــار داشــتن یــک ب ققنــوس به عنــوان یــک بســتر توکن ســازی ب
ــای  ــودن مدل ه ــم نم ــن فراه ــا ضم ــت ت ــاش اس ــز، در ت ــاز غیرمتمرک ب
شــفاف اقتصــادی بــرای ســرمایه گذاران حــوزه امــاک، شــرایط بهره منــدی از 
ظرفیت هــای دارایی هــای دیجیتــال را نیــز بــرای ایشــان مهیــا ســازد. کاربــران 
ــاک،  ــوزه ام ــد در ح ــی جدی ــزار مال ــک اب ــدی از ی ــن بهره من ــوس ضم ققن
ــه  ــز تجرب ــال را نی ــای دیجیت ــای دارایی ه ــوع دنی ــای متن ــد کارکرده می توانن
نماینــد و تفــاوت توکن ســازی و اوراق بهــادار ســازی را به صــورت عملــی لمــس 
نماینــد. امیدواریــم تنظیم گــران حــوزه ســاختمان و بــازار ســرمایه ظرفیت هــای 
جــدی ایــن فنــاوری را درک نماینــد و شــرایط بهره منــدی شــهروندان از ایــن 

بســتر نوظهــور را فراهــم ســازند.
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رمزنگاری شــده،  توکــن  بــر  مبتنــی  اقتصــاد 
حــوزه مطالعاتــی بین رشــته ای اســت کــه در 
ســرمایه  )بــا  غیرقابل اعتمــاد  محیط هــای 
اجتماعــی کــم( کــه هــر بازیگــری احتمــال 
خطــا و انحطــاط )اختــاس، رشــوه، خیانــت 
و مثابــه این هــا( دارد، از رمزنــگاری اســتفاده 
می نمایــد. در طراحــی اقتصــادی انجام گرفتــه 

در اقتصــاد توکنــی از ســازوکارهای اقتصــادی 
ــازی  ــگاری و »بازی س ــوم رمزن ــی از عل ــا ترکیب ب
تــا  می شــود  اســتفاده   »)gamifications(
)بــدون  نفربه نفــر  ارتباطــات  از  پروتکل هایــی 
 واســطه( به صــورت غیرمتمرکــز عملیاتــی شــوند.

از  یکــی  توکنــی«  »اقتصــاد  به عبارت دیگــر، 
 sharing( زیرمجموعه هــای »اقتصــاد شــراکتی
شــراکت  بعــد  در  کــه  اســت   »)economics

 »)sourcing crowed( ــی ــع افزای ــی از »جم اجتماع
و در بعــد مالی/اقتصــادی از »جمــع ســپاری« 

ــدل  ــی« کــه م ــد. »اقتصــاد توکن اســتفاده می کن
و ســاختاری بــرای اقتصــاد تعاونی/اجتماعــی 
نویــن اســت، از چهــار منظــر بــا اقتصــاد مرســوم 
)اقتصــاد خریــد( متفــاوت اســت و درک ایــن 
تفاوت هــا بــرای تحلیــل تاثیــر توکنی ســازی 
 امــاک بــر اقتصاد مســکن بســیار اساســی اســت.

مــدل  بــه  به درســتی  کــه  1-همان طــور 
ــده«  ــاد برنامه ریزی ش ــی«، »اقتص ــاد توکن »اقتص
ــود؛  ــه می ش ــز گفت ــزارزی« نی ــاد رم ــا »اقتص ی
از  بازتابــی  کــه  اقتصــادی  نظام هــای  لــذا 

بســیاری از کشــورها »توکــن« )شــامل رمزارزهــا( را به عنــوان نوعــی از دارایی 
ــرد  ــن رویک ــا ای ــی را ب ــتانداردها و مقررات ــند و اس ــمیت می شناس ــه رس ب
تدویــن کرده انــد؛ تــا حــدی کــه اخیــرا برخــی شــرکت های چندملیتــی کــه 
پیشــرو بــازار و صنعــت خویــش هســتند نیز اقــدام بــه »عرضه اولیــه توکن 
ــد و چه بســا نظــام شــرکت داری به خصــوص  )ICO(« اختصاصــی نموده ان
در صنعــت مالــی ممکــن اســت توســط رمزارزهــا خدشــه دار شــود. هرچنــد 
خیلــی از عرضــه اولیه هــا بــه دلیــل مــدل اقتصــادی ضعیــف، بــا شکســت 
 مواجــه شــده اند، طراحــی اصولــی و درســت مدل اقتصــادی منجر بــه ایجاد
ــت بوم  ــد زیس ــا چن ــک ی ــی )token economy(« در ی ــاد توکن  »اقتص
ــه آن  ــی ب ــات پژوهش ــه در موسس ــی ک ــوع اساس ــد. موض ــد ش خواه
پرداختــه می شــود ایــن اســت کــه یــک زیســت بوم )یــک صنعــت مثــا 
صنعــت ســاختمان( چگونــه می توانــد از مــدل اقتصــاد توکنــی بــرای رشــد 
ــط و  ــاد مرتب ــای اقتص ــایر بخش ه ــد و س ــتفاده نمای ــش اس ــدار خوی پای
مرســوم چــه تاثیــری می پذیــرد؟ می تــوان بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش 
از منظــر علــم کامپیوتــر و یــا اقتصــاد جــواب داد؛ ولــی بــه نظــر می رســد 
ــت  ــم مدیری ــازوکار و عل ــی س ــازار، طراح ــی ب ــر طراح ــخگویی از منظ پاس
ــازی راه دادن  ــه ب ــت و ب ــز ســازی حاکمی اســتراتژیک، به منظــور غیرمتمرک
ــر باشــد. ــان بســیار بااهمیت ت ذی نفعــان هــر زیســت بوم و آحــاد هم وطن

نگاهی به تاثیر توکنی سازی بر بازار مستغالت؛

آینده مسکن

را  زیست بوم هاســت  نوســانات  و  پیچیدگی هــا 
برنامه ریــزی  زنجیره بلــوک  توســط  می تــوان 
ــاد«  ــن سیســتمی »اعتم ــرد. چنی ــگاری ک و رمزن
ــه  ــارکت کنندگان را ب ــوی مش ــاده ای از س فوق الع
ــد و ســازوکاری از  ــب می نمای ســمت خویــش جل
ــد.  ــم می کن ــی را فراه ــی و مال ــکاری اجتماع هم
یــک سیســتم مبتنــی بــر فنــاوری زنجیره بلــوک، 
در  داده هــا  اصــل  و  نــدارد  متمرکــز  ســرور 
ســرورهای توزیع شــده بیــن ذی نفعــان نگهــداری 
می شــود کــه مزایــای خاصــی )مثــل عــدم 

ــد  ــود دارد. تایی ــن خ ــدن( را در بط ــه دار ش خدش
تصویب کردن هــا  و   )verifications( کردن هــا 
)confirmations( در تراکنش هــا و در مبــادالت کــه 
ــه نهادهــای واســط واگــذار  در اقتصــاد مرســوم ب
بــه تک تــک  توکنــی  اقتصــاد  می شــوند، در 
می شــوند. ســپرده  زیســت بوم   اعضــای 

2- در »اقتصــاد توکنــی«، مشــوق هایی بــرای 
معاملــه،  طرفیــن  )به جــز  مشــارکت کنندگان 
بــرای اعضــای زیســت بوم کــه تأییدیه هــا و 
تصویب هــای سیســتمی را انجــام می دهنــد( 

اقتصاد مرسوم در برابر اقتصاد 
توکنی )تعاونی مدرن(

پرونده مسکن
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پرونده مسکن

شــبکه ها کــه بــه تک تــک افــراد بســتگی 
و  می یابــد  افزایــش  توکن هــا  ارزش  دارد، 
کافــی  منافــع  مشــارکت کنندگان  همــه  بــه 
طراحــی  در  اقتصــادی  نکتــه  می رســد. 
ــاوت  ــی، تف ــی ملک ــر دارای ــی ب ــای مبتن توکن ه
رویکــرد اقتصــادِی مرســوم، »اصــل کمبــود 
مــدرن،  اقتصــادِی  رویکــرد  بــا   ،»)scarcity(
ــی  ــی )abundance(«، اســت؛ وقت »اصــل فراوان
ــه کمبــود اعتقــاد داشــته باشــد،  طــراح توکــن ب
مثــا در طراحــی بیت کویــن بــه محدودیــت 
بــا  21 میلیــون عــدد و در طراحــی توکــن 
ــت ارزش  ــه محدودی ــی ب ــی ملک ــتوانه دارای پش
هــر ملــک می رســد. ولــی وقتی کــه طــراح 
ــد، کل  ــته باش ــاد داش ــی اعتق ــه فراوان ــن ب توک
مســتغات  و  زمین هــا  ملکــی،  دارایی هــای 
ــابه  ــت بوم های مش ــا زیس ــت بوم و ی ــک زیس ی
ــد  ــتوانه تولی ــی را پش ــای سیاس ــر از مرزه فرات
و طراحــی توکــن قــرار می دهــد و می توانــد 
بــه جــای اینکــه »دارایــی مرجــع« را بــه 

ــرض  ــا ف ــون ط ــی همچ ــک دارای ــتوانه ی پش
ــرض  ــاک ف ــه ام ــع را هم ــی مرج ــد، دارای کن
ــه  ــتوانه هم ــه پش ــده ب ــن طراحی ش ــد و توک کن
ــایر  ــع« س ــی مرج ــوان »دارای ــاک را به عن ام
قراردهــد. زیســت بوم ها  ســایر  در   توکن هــا 

ــبکه ها  ــی ش ــرد، کارای ــن دو رویک ــاوت در ای تف
زیســت بوم  اعضــای  مشــارکت«  »عمــق  و 
ــم  ــه نظ ــد؛ چراک ــرار می ده ــر ق ــت تاثی را تح
طراحــی  به گونــه ای  مشــوق ها  و  شــبکه 
ــادی«  ــای اقتص ــی رفتاره ــه »برخ ــوند ک می ش
مدنظــر در مشــارکت کنندگان را تحریــک نمایــد؛ 
 behavioral( لــذا مطالعــه »رفتــار اقتصــادی
economics(« در امــاک توکنی ســازی شــده 
ــت  ــز اهمی ــکن حائ ــاد مس ــر اقتص ــر آن ب و تاثی
می شــود کــه تاکنــون تحلیل هــا و پژوهش هــای 
»رفتارهــای  خصــوص  در  زیــادی  علمــی 
اقتصــادی« در »زیســت بوم های اقتصــاد توکنــی 
اســت. نشــده  انجــام  غیرمتمرکــز«   کامــا 

دارایی هــای  توکنی ســازی  اقتصــادی  منافــع 
ــه توســعه یافته  ــه زیرســاختی ک ــا ب ملکــی اساس
ــرد  ــاک خ ــر روی ام ــه ب ــی اینک ــت، یعن اس
و مجــرد، توکــن ایجادشــده یــا بــر بســتر 

دارایی هــای ملکــی یــک کشــور طراحــی شــده 
باشــد، بســتگی دارد. یــک ناهماهنگــی اساســی 
ــن »فهــم عمومــی از توکنی ســازی امــاک«  بی
ــی«  ــال آت ــی دو س ــی از یک ــم انداز واقع و »چش
ســرمایه گذاران  ذهــن  در  تابلویــی  می توانــد 
ــاک  ــورد ام ــوص در م ــی، به خص ــرد و حقیق خ
ــیم  ــده، ترس ــازی ش ــک توکنی س ــی و کوچ تک
کنــد و همــه معــادالت در ســپیدنامه را بــر 
هــم بزنــد. حتــی بااینکــه توکنی ســازی بــه 
ــت را  ــن فرص ــازی، ای ــادار س ــبت اوراق به نس
مــی آورد  فراهــم  کوچک تــر  امــاک  بــرای 
کــه بازتوزیــع شــوند، منطقــًا ســرمایه گذاری 
ــا مقیــاس وســیع در توکن هــای امــاک خــرد  ب
ــل  ــش اساســی تبدی ــه چال ــم، ب ــدا از ه ــی ج ول
خواهــد شــد. بهتــر بــه نظــر می رســد کــه 
ــوک  ــه توســط زنجیره بل ــی ک ــد در راهکارهای بای
رمزنگاری شــده(  توکنی ســازی  امــاک  )در 
ارائــه می شــوند، ســرمایه گذاری کنیــم تــا از 
ــای  ــوآوری«، »تقاض ــادی ن ــای اقتص »مزیت ه
»ریســک  و  اثبات شــده« 
جواب پــس داده«  فنــاوری 
شــویم.  منتفــع 
ی  ز کنی ســا ن تو همچو
ی  ز کنی ســا تو ، ک ما ا
پایــدار  زیرســاخت های 
عمرانــی  )پروژه هــای 
در دســت اقــدام و یــا در 
حــال بهره بــرداری( نیــز 
بــا چالش هــای بنیادیــن 
در بعــد تامیــن مالــی دارایی هــا ولــی دارای 
ــی همچــون:  راه حــل مواجــه هســتند؛ چالش های
ــاالی  ــه ب ــدان نقدشــوندگی، هزین ــا فق ــود ی کمب
مبــادالت و پرداخــت و شــفافیت محــدود زمانــی 
کــه در پلتفرم هــای متفرقــه ارائــه می شــوند. 
پروژه هــای  یــا  امــاک  وقتــی  درحالی کــه 
تخصصــی  پلتفــرم  در  شــده  توکنی ســازی 
ــوند،  ــه ش ــی( ارائ ــا فرامل ــی و ی ــورت مل )به ص
کاهــش  مبــادالت  هزینه هــای  از  بســیاری 
ــرش  ــای پذی ــی از هزینه ه ــت، بخش ــد یاف خواه
هزینه هــای  از  بخشــی  می شــود،  ذخیــره 
ــود و  ــره می ش ــز ذخی ــه نی ــازار ثانوی ــادالت ب مب
همچنیــن بخشــی از هزینه هــای »اطاع رســانی 
ــرداری  ــت و بهره ب ــر مدیری ــر ب ــی« ناظ عموم
کاهــش  شــده،  توکنی ســازی  دارایی/ملــک 
بیشــتر  شــفافیت  عاوه برایــن،  می یابــد. 
بــه  می یابــد،  ارتقــا  نقدشــوندگی  می شــود، 
منابــع جدیــد ســرمایه دســت پیــدا خواهیــم کــرد، 
ریســک ذی نفعــان اثرگــذار بــا غیرمتمرکزســازی 
اثربخشــی  افزایــش  می یابــد،  کاهــش 
پرداخــت مبــادالت رخ می دهــد و محدودیــت 
ــی رود. ــن م ــک از بی ــای کوچ ــرش پروژه ه  پذی

»اقتصــاد توکنــی« را می توانیــم به عنــوان یــک زیربخــش از اقتصــاد 
ــالق در  ــت ها و اخ ــادی، سیاس ــات اقتص ــه موسس ــم ک ــم بنگری ه
ــازی  ــه توکنی س ــی ک ــا و خدمات ــرف کااله ــع و مص ــد، توزی تولی

شــده اند را مطالعــه می نمایــد. 

ــک  ــوان ی ــم به عن ــی« را می توانی ــاد توکن »اقتص
زیربخــش از اقتصــاد هــم بنگریــم کــه موسســات 
ــع  ــد، توزی اقتصــادی، سیاســت ها و اخــاق در تولی
ــازی  ــه توکنی س ــی ک ــا و خدمات ــرف کااله و مص
ــازوکار  ــا س ــه ب ــد. اینک ــه می نمای ــده اند را مطالع ش
توکنی ســازی، ثــروت ملکــی بیــن گروه هــای 
نخبــه جامعــه بازتقســیم شــود یــا بین مســتضعفین 
ــع  ــت بازتوزی ــه عدال ــه ب ــای نخب ــا و گروه ه ملت ه
ــا نشــود، بررســی شــاخص هایی همچــون  شــود ی
»شــاخص هاي تقاضــا و رفــاه«، »شــاخص هاي 
عرضــه و ســرمایه گذاري امــاک«، »شــاخص هاي 
ــازار اقتصــاد امــاک« و »شــاخص هاي عملکــرد  ب
و ارزیابــي« را می طلبــد کــه موضــوع بحــث 
ــاالت دیگــری  ــی نیســت و مق ــه مقدمات ــن مقال ای
»تاثیــر  بررســی  در  به عبارت دیگــر  دارد.  نیــاز 
می توانیــم  امــاک«  بــازار  بــر  توکنی ســازی 
و  جداگانــه  مقــاالت  در  را  زیــر  شــاخص های 
ــاد  ــوم و در اقتص ــاد مرس ــر اقتص ــک از منظ تک ت
 توکنــی بررســی علمــی و پژوهشــی نماییــم:

 تاثیــر توکنی ســازی بــر شــاخص هاي 
واحــد  در  خانــوار  تراکــم  رفــاه:  و  تقاضــا 
مســکوني، شــاخص ســرانه مســکن، ســرانه اتــاق، 
ســهم مســکن ملکــي، ســهم دارایــی ملکــی 
توکنی ســازی شــده،  غیرمســکونی/ مســکونی 
ــهم  ــوار، س ــد خان ــه درآم ــکن ب ــبت ارزش مس نس
ــد  ــهم درآم ــوار، س ــد خان ــکن از درآم ــاره مس اج
 از توکن هــای دارای عایــدی از درآمــد خانــوار.
  تاثیــر توکنی ســازی بــر شــاخص هاي 
ســهم  امــاک:  و ســرمايه گذاري  عرضــه 
ــاک از کل تشــکیل  ــی در ام ــرمایه گذاري توکن س
ســرمایه ملــي، ســهم امــاک توکنی ســازی شــده 
از تولیــد ناخالــص داخلــي، متوســط زمــان ســاخت 
توکنی ســازی  امــاک  پروژه هــای/  تکمیــل  و 
توکنی ســازی  امــاک  ساخت وســاز  شــده، 
امــاک  در  ســرمایه گذاري  شروع شــده،  شــده 
توکنی ســازی شــده تکمیل شــده، رشــد تولیــد 
امــاک توکنی ســازی شــده،  و ســرمایه گذاري 
ــود  ــکوني موج ــاي مس ــاحت واحده ــط مس متوس
مســکوني  ســاختماني  پروانه هــاي  نوســاز،  و 
صادرشــده و رشــد آن هــا، متوســط هزینــه ســاخت 
ــهم  ــاک، س ــایر ام ــکن/ س ــع مس ــک مترمرب ی
ــودي  ــي از کل موج ــي و اجتماع ــکن خصوص مس
نوســازي  در  ســرمایه گذاري  ســهم  مســکن، 
امــاک. تولیــد  ارزش  کل  از   اماک/شــهرها 

ــر شــاخص هاي  ــر توکنی ســازی ب  تاثی
امــاک  ســهم  امــاک:  اقتصــاد  بــازار 
منابــع  بانک هــا/  اعطایــي  تســهیات  کل  از 
مالــی توکنی ســازی، اجــاره و قیمــت امــاک 

تعــداد  آن هــا،  رشــد  و  شــده  توکنی ســازی 
ــورت  ــده به ص ــازی ش ــاک توکنی س ــات ام معام
آن،  رشــد  و  خــرد  توکن هــای  و  شــش دانگ 
ــط  ــن، متوس ــع زمی ــک مترمرب ــت ی ــط قیم متوس
ــاک و  ــر ام ــات ب ــهم مالی ــا، س ــت توکن ه قیم
ــت،  ــي دول ــد مالیات ــی از کل درآم ــای ملک توکن ه
ــت.  ســهم مســکن از کل یارانه هــاي پرداختــي دول

 تاثیــر توکنی ســازی بــر شــاخص هاي 
پرداختــي  یارانه هــاي  ارزيابــي:  و  عملکــرد 
ــهم  ــت، س ــه دول ــکن از بودج ــهم مس ــت، س دول
ناخالــص  تولیــد  بــه  پرداختــي  تســهیات 
داخلــي، نقــش یارانه هــای توکنی ســازی شــده 
و هدفمنــد بــر رشــد ارزش افــزوده و تثبیــت 
ــرخ  ــودن ن ــر ب ــا متغی ــت ی ــکن، ثاب ــت مس قیم
سیاســت گذاران  )عملکــرد  مســکن  وام  بهــره 

بــر  سیاســت ها  اثرگــذاري  و  مالــي  و  پولــي 
 متغیرهــاي اقتصــاد مســکن را ارزیابــي مي کننــد(.

از  اســت  عبــارت  دارایی هــا  توکنی ســازی 
ــی(  ــی )فیزیک ــای واقع ــدد دارایی ه ــار مج اظه
ــرکل  ــتر دفات ــر بس ــال و ب ــره ای دیجیت در چه
 technologies ledger distributed( توزیع شــده
ــنتی  ــای س ــه دارایی ه ــار طبق ــا انتش )DLTs(( ی
بــه شــکل توکنی ســازی شــده. دارایی هــای 
ــن  ــی از پرکاربرتری ــه یک ــده ب ــازی ش توکنی س
مصادیــق اســتفاده از فنــاوری دفترکل توزیع شــده 
ــل شــده اند کــه شــامل  ــی تبدی در بازارهــای مال
توکنی ســازی بــر روی دارایی هایــی همچــون 
ــا اوراق قرضــه(،  ــا ســهام و ی ــادار )مث اوراق به
کاالهــا در بورس هــای کاالیــی )همچــون طــا 
ــون  ــی )همچ ــای مال ــایر دارایی ه ــت(، س و نف

به نوبــه  و  می شــود  مســتغات(  و  امــاک 
ــر بســیاری از  خــود موجــب خــط بطــان زدن ب
روش هــا و عرف هــا و رویه هــای مرســوم در 
ــازار،  ــی ب ــاخت طراح ــی، در زیرس ــای مال بازاره
مقررات گــذاری بــرای تعــداد زیــادی از ابزارهــای 
اســت. شــده  دارایی هــا  طبقــات  و   مالــی 

توکنی ســازی امــاک، زمیــن یــا مســتغات 
یعنــی فرآینــدی از دیجیتالــی کــردن ارزش و 
مالکیــت یــک دارایــی ملکــی بــه تعــداد زیــادی 
ــداد  ــن تع ــد در بی ــه بتوان ــرد ک ــای ُخ از توکن ه
و  )ذی نفعــان  مشــارکت کنندگان  از  زیــادی 
یــا ســرمایه گذاران( در سرتاســر زیســت بومیا 
حتــی در سرتاســر گیتــی توزیــع شــود. از منظــر 
ــده توکــن  ــه دارن ــد ب ــن فراین ســرمایه گذاری، ای
اجــازه می دهــد کــه قانونــًا حــق مالکیــت 
بخشــی از یــک دارایــی را در اختیــار داشــته 
ــا  ــد ت ــازه می ده ــن اج ــر توک ــه ناش ــد و ب باش
ــم  ــی اش را فراه ــای ملک ــوندگی دارایی ه نقدش
در  می تواننــد  ســرمایه گذاران  لــذا  کنــد. 
ــم وارد  ــورها ه ــایر کش ــی س ــای ملک دارایی ه
ــک  ــه ی ــاک ب ــازی ام ــرای توکنی س ــوند. ب ش
پلتفــرم بــرای توکنی ســازی کــردن امــاک 
ــاز  ــاک نی ــن ام ــعه توک ــرکت توس ــک ش ــا ی ی
اســت کــه همــه رسمیت بخشــی های الزم در 
ــی  ــای فیزیک ــه دنی ــال ب ــای دیجیت ــال دنی اتص
ــا  ــا ب ــپس توکن ه ــرد و س ــکل بگی ــا ش در آنج
»قراردادهــای هوشــمند« ایجــاد شــوند و در 
عرضــه اولیــه بــه شــرکت های پیمانــکاری، 
ــد  ــاز دارن ــه نی ــعه گری ک ــا توس ــازی و ی انبوه س
 اماکشــان تبدیــل بــه توکــن شــود، منتقل شــود.
مطلوبیــت »توکن هــای  اســت   شــایان ذکر 
دیجیتالــی  دارایی هــای   »)tokens  Utility(  
ــه طراحــی شــده اند کــه  هســتند کــه بدیــن گون
ویــژه ای  زنجیره بلوکــی  پلتفرم هــای  داخــل 
قابلیــت خــرج کــردن داشــته باشــند؛ یعنــی 
ــک  ــل ی ــرد و داخ ــورت نمی گی ــول ص ــق پ خل
زیســت بوم بــا چرخــه بســته به عنــوان امتیــاز یــا 
ــد و  ــرار می گیرن ــتفاده ق ــف مورداس ــن تخفی کوپ
قابلیــت معاوضــه بــا پــول ملــی در اقتصــاد خرد را 
 دارنــد؛ امــا »توکن هــای دارایــی یــا اوراق بهــادار

توکن هایــی   »)tokens  asset  or  Security(
هســتند کــه حاکــی از مالکیــت بــر دارایــی 
توکن هــا  ایــن  می باشــند.  مربوطــه 
دارایــی  آن  از  ناشــی  عایــدی  بــر  مالکیــت 
ســرمایه گذاری »محمــل  یــک  در   کــه 

می شــود  شناســایی   »)vehicle  investment(
مثــال  به طــور  می شــوند.  شــامل  هــم  را 
 ســهمی از یــک تک ملــک در یــک »شــرکت واســط

یــا   »)SP(  vehicle  purpose  special(
یــک  در  ســرمایه گذاری  واحــد  یــک 
امنایــی امــاک  ســرمایه گذاری   »صنــدوق 

در  »بازی ســازی«  توســط  سیســتمی  به طــور 
نظــر گرفتــه می شــود؛ لــذا بــا اقتصــاد خریــد کــه 
ــدار و فروشــنده و نهادهــای  فقــط دو طــرف خری
ــر  ــه واســطه گری( در نظ ــل هزین ــا تقب واســط )ب
گرفتــه شــده اند، متفــاوت اســت و نقش هــای 
market de� )دیگــری بــر طراحــی اقتصــادی بــازار 

sign( اثرگــذار هســتند. به طــور مثــال در »اقتصــاد 

طراحــی  طــوری  پایــه«  »دارایــی  توکنــی« 
اقتصــادی  بــر اســاس رفتــار  می شــود کــه 
ــی  ــل پیش بین ــی قاب ــارکت کنندگان و فرمول مش
)کــه معمــوال در ســپیدنامه ها بــه آن اشــاره 
ــه ای  ــوق ها به گون ــود. مش ــم ش ــود( تنظی می ش
»دارایــی  ارزش  کــه  می گردنــد  طراحــی 
ــاال  ــتم ب ــی سیس ــود و اثربخش ــم ش ــه« تنظی پای
ــی  ــر دارای ــی ب ــای مبتن ــًا در توکن ه ــرود؛ مث ب
ــازی  ــتم، جورس ــوندگی درون سیس ــی، نقدش ملک
ــدف  ــا ه ــه«، ب ــی پای ــات و ارزش »دارای معام
»حفــظ ارزش، ذخیــره ارزش و اجمــاع بــرای 
 شــاخص تبــادل« افزایــش یابــد یــا حفــظ شــود.

3- سیســتم های »اقتصــاد 
فرامــرزی  توکنــی« 
اســت.  فراملیتــی  و 
کــردن  مقایســه  لــذا 
در  امــاک  توکنی ســازی 
اقتصــاد مرســوِم محــدود 
ــور  ــک کش ــای ی ــه مرزه ب
ــاد  ــا اقتص ــه ب ــا مقایس )مث
عمــا  ایــران(  مســکن 
ــت و  ــارق اس ــاس مع الف قی

هم اکنــون کــه در دوران گــذار از اقتصــاد مرســوم 
بــه اقتصــاد شــراکتی هســتیم، کمــی گیج کننــده 
ــر  ــاد ناظ ــوم، نه ــاد مرس ــود. در اقتص ــد ب خواه
ــی  ــا دولت ــوال ی ــادی معم ــت بوم های اقتص زیس
و یــا گروه هــای نخبــه جامعــه در شــوراهای 
ــورس و بیمــه هســتند و  ــار، ب ــول و اعتب ــی پ عال
»تصویب کردن هــا« در دســت نهادهــای مرکــزی 
)بیمــه مرکــزی، بانــک مرکــزی، ســازمان بــورس، 
هیئت وزیــران( اســت و »تاییــد کردن هــا« در 
ــرکت های  ــل )ش ــط و عام ــای واس ــت نهاده دس
وزارتخانه هــا(؛  بورس هــا،  بانک هــا،  بیمــه، 
ــا  ــدرن( ب ــی م ــی )تعاون ــاد توکن ــی در اقتص ول
ــن  ــاهد ایدئال تری ــدون آن، ش ــا ب ــوک ی زنجیره بل
مــدل دموکراســی هســتیم کــه دو وظیفــه اخیــر به 
ــارت  ــده و نظ ــپرده ش ــت بوم ها س ــای زیس اعض
 »)RegTech(قانون گــذاری »فناوری هــای  بــه 
اســت. شــده   برون ســپاری 
ــدرت  ــان ق ــاوری چن ــتر فن ــبکه ها در بس 4-  ش
بالقــوه ای دارنــد کــه می تواننــد تعــداد افــراد فعــال 
در زیســت بوم ها را به طــور تصاعــدی افزایــش 
دهنــد.   در »اقتصــاد توکنــی« ارزش شــبکه 
مســتقیما بــه توکن هــا وابســته اســت و بــا توســعه

توکنی ســازی امــالک، زمیــن  یــا 
از  فرآینــدی  یعنــی  مســتغالت 
ــت  ــردن ارزش و مالکی ــی ک دیجیتال
یــک دارایــی ملکــی بــه تعــداد 
زیــادی از توکن هــای ُخــرد کــه 
بتوانــد در بیــن تعــداد زیــادی از 
و  )ذی نفعــان  مشــارکت کنندگان 
سرتاســر  در  ســرمایه گذاران(  یــا 

شــود. توزیــع  زیســت بوم 

توکن مبتنی بر دارایی فیزیکی 
غیرمنقول / امالک / پروژه ها

اقتصاد توکنی به عنوان زیربخش 
 از اقتصاد
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پرونده مسکن

ــول(:  ــه )پ ــزار مبادل ــد اب ــه قص )ب( ب
در  یــا ضمانــت  پــول  به مثابــه  توکنی ســازی 
ــا  ــت. اینج ــد رف ــه کار خواه ــره ب ــات روزم معام
بحــث انتفــاع از امــاک توکنی ســازی شــده مطــرح 
نیســت؛ بلکــه مشــارکت کنندگان بــه قصــد خلــق 
پــول و واســطه معامــات، واســطه ذخیــره ارزش در 
تــورم و همچنیــن بــه وثیقــه گذاشــتن توکن هــا )و 
نــه یــک ملــک شــش دانگ( در ضمانــت خــود یــا 

ــوند. ــازوکاری می ش ــن س ــث وارد چنی  شــخص ثال
باهــم  دوم  و  اول  حالــت  دو  هــر   )ج( 

ــاِد  ــاي اقتص ــاس نظریه ه ــر اس ــف، ب ــت ال در حال
امــاک، ســرمایه گذاري در توکن هــای امــاک 
)چــه ساخته شــده و چــه در حــال ســاخت( معلــول 
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــت آن؛ ب ــه عل ــت ن ــت اس قیم
ــاره  ــی از اج ــدی ناش ــود انتظاری/عای ــت و س قیم
توکن هــا در بــازار امــاک تعییــن مي شــود و 
تصمیم گیــري  مبنــاي  شناسایی شــده  قیمــت 
ســرمایه گذاران و ســرمایه پذیران خواهــد بــود. 

ناشــرین حرفــه اي توکن هــای مبتنــی بــر امــاک 
ــه  ــه اولی ــه عرض ــدام ب ــروش اق ــد ف ــا قص ــه ب ک
ــا ســرمایه گذارانی  ــد، ب ــاک مي کنن ــای ام توکن ه
شــد  خواهنــد  مواجــه  امــاک  توکن هــای  از 
بــا  را  امــاک  کــه ســرمایه گذاري در توکــن 
ــاک(  ــوم ام ــازار مرس ــامل ب ــا )ش ــایر دارایي ه س
خواهنــد  تصمیــم  و  کــرد  خواهنــد  مقایســه 
ــده  ــازی ش ــاک توکنی س ــا در ام ــه آی ــت ک گرف

ــزان؟ ــه چــه می ــر و ب ــا خی ــد ی  ســرمایه گذاري کنن
ــاک  ــرایط ام ــت و ش ــر قیم ــف، اگ ــت ال در حال
توکنی ســازی شــده مناســب بــوده و بازدهــي 
ســرمایه گذاري در امــاک توکنی ســازی شــده 
ــرمایه گذاري  ــد، س ــا باش ــایر دارایي ه ــتر از س بیش
امــاک توکنی ســازی شــده افزایــش خواهــد یافت. 
ازآنجاکــه عرضــه امــاک توکنی ســازی شــده 
ــازی  ــاک توکنی س ــازار ام ــه در ب ــي ک و معامات
شــده صــورت مي گیــرد جــزء کوچکــي از کل 
ــذا  ــد؛ ل ــکیل مي ده ــور را تش ــاک کش ــره ام ذخی
ــکن  ــاک مس ــت ام ــر قیم ــی ب ــر قابل توجه تاثی

ــام  ــه ن ــترده تري ب ــازار گس ــت در ب ــدارد و قیم ن
ــاک  ــه ام ــود. اینک ــن مي ش ــاک تعیی ــازار ام ب
ــام  ــاز انج ــاک نوس ــرای ام ــده ب ــازی ش توکنی س
شــود یــا بــر روی امــاک موجــود یــا حتی بــر روی 
زمین هــای ملــی یــا زمین هــای غیردولتــی، کشــش 
قیمتــی امــاک توکنی ســازی شــده را تحــت تاثیــر 
ــاک  ــت ام ــش قیم ــر افزای ــد. در اث ــرار می ده ق
توکنی ســازی شــده و تعــداد معامــات ثانویــه زیــاد 

ــازی  ــاک توکنی س ــزء ام ــه از دو ج ــوند ک مي ش
ــت. ــده اس ــکیل ش ــته دوم تش ــاز و دس ــده نوس  ش
ــا در  ــردن توکن ه ــرر ک ــکان مق ــت ب، ام در حال
زیرســاختی عمومــی و احتمــاال با هزینه کــم و قابل 
اســتطاعت همــگان منجــر بــه یــک تغییــر بــزرگ 
اقتصــادی خواهــد شــد؛ چراکــه موجــب می شــود، 
اقتصــادی  به طــور  دارایی هــا  از  نــوع خاصــی 
ــرای  ــوق دسترســی ب ــوند و حق ــه ش مقرون به صرف
ــوده  ــون مقــدور نب همــگان ایجــاد شــود کــه تاکن
اســت؛ حقوقــی مثــل قبــول عــام بــرای جایگزیــن 
ــن  ــال، ای ــن مث ــذی. واضح تری ــول کاغ ــردن پ ک

 »))REIT(  Trust  Investment  Estate  Real(
اســت کــه دارنــده آن انتظــار دریافــت یــک بــازده 
ــع  ــا بازتوزی ــزوده ی ــی از ارزش اف ــادی ناش اقتص
آن دارایــی را دارد. ایــن مــدل از توکنی ســازی 
دارایی هــا، نوعــی از ســرمایه گذاری خصوصــی 
در همــان مصــداق ســنتی و مرســوم اســت 
ــه  ــی ب ــی دیجیتال ــتر و در قالب ــک بس ــه در ی ک
ــای  ــه توکن ه ــد ک ــازه می ده ــرمایه گذاران اج س

ــت  ــدون دخال ــر و ب ــش را به صــورت نفربه نف خوی
 نهــاد مالــی واســط )شــخص ثالــث( مبادلــه نمایند
 .توکنی ســازی يــا اوراق بهادارســازی

ــی«  ــی »توکنی ســازی دارای به منظــور اینکــه معن
اول  کنیــم،  درک  عمیق تــر  و  به درســتی  را 
بایــد درک کنیــم کــه »توکنی ســازی« برابــر 
ــت  ــردن« نیس ــه اوراق ک ــل ب ــی »تبدی ــا معن  ب
مجــدد  و  securitization(؛   #  tokenization(
معنــی،  تکــرار می کنیــم کــه در ســاده ترین 
توکنی ســازی یعنــی تبدیــل کــردن یــک دارایــی 
)ملکــی و یــا غیــر ملکــی( بــه توکــن )کوپن( های 

ــن  ــوک. بزرگ تری ــتر زنجیره بل ــر بس ــال ب دیجیت
تفــاوت توکنی ســازی کــردن بــا اوراق بهــادار 
ــه  ــت برنام ــدر قابلی ــه چق ــت ک ــن اس ــازی ای س
ــه  ــده، ب ــازی ش ــی توکنی س ــری در آن دارای پذی
پشــتوانه آن دارایــی )Backed Asset( و یــا بر روی 
ــود داشــته باشــد.  ــی )Asset Based(، وج آن دارای
درک تفــاوت توکنی ســازی کــردن امــاک در 
ــا اوراق بهــادار ســازی امــاک  اقتصــاد توکنــی ب

تاثیــر  تحلیــل  بــرای  مرســوم(،  اقتصــاد  )در 
توکنی ســازی امــاک بــر اقتصــاد مســکن بســیار 
اساســی اســت. در تفــاوت اوراق بهــادار ســازی بــا 
ــن  ــه ای ــی، ب ــای ملک ــازی در دارایی ه توکنی س
نــکات نیــز بایــد توجــه کــرد کــه در اوراق بهــادار 
ســازی امــاک، چــه مشــارکتی و چــه اوراق 
ــاک و  ــادی ام ــداد زی ــته از تع ــک بس ــی، ی رهن
 مســتغات و یــا دارایی هــای مالــی در یــک 
ــی در  ــرد، ول ــرار می گی ــطه ق ــی واس ــل مال محم
ــی  ــی به تنهای ــر دارای ــاک، ه ــازی ام توکنی س
در یــک محمــل قــرار گرفتــه اســت و لــذا 

ــه ســلیقه  ــا ســرمایه گذاران ب مشــارکت کنندگان ی
خودشــان بــر روی هــر توکنــی کــه بــا اولویت هــا 
و مطلوبیت هایشــان تطابــق دارد مشــارکت یــا 
تجربــه همچنیــن  می کننــد.   ســرمایه گذاری 

کــه  اســت  داده  نشــان  اخیــر  ســال های 
نقدشــوندگی توکــن بیشــتر از اوراق بهــادار اســت. 
توکنی ســازی  بــرای  قصــد  و  رویکــرد  ســه 
شــامل  غیرمنقــول  فیزیکــی  دارایی هــای 

دارد:  وجــود  پروژه هــا  و  مســکن   امــاک، 
ســرمايه گذاری:  قصــد  بــه  الــف( 
مالــی/ تامیــن  ابــزار  به مثابــه  توکنی ســازی 

ســرمایه گذاری بــرای پــروژه یــا ملک ارزنده اســت 
ــک  ــی مل ــل واقع ــه تحوی ــد منجــر ب کــه می توان
ــی و هــم تقاضــای  شــود و هــم تقاضــای مصرف

ممکــن  نمایــد.  بــرآورده  را  ســوداگری 
توکنی ســازی  اینجــا  در  اســت 
دارایی هــای آزادســازی  ابــزار   به مثابــه 

منجمدشــده از ترازنامــه )خــارج کــردن بخشــی از 
ــران  ــه دیگ ــال ب ــده( و انتق ــز ش ــای فری دارایی ه
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پرونده مسکن

ــور در  ــن کش ــتاین اولی ــک لیختن اش  2019 بی ش
 جهــان بــرای عملیاتی کــردن اقتصــاد توکنی اســت.

ــازی،  ــر توکنی س ــکن و تاثی ــازار مس ــل ب در تحلی
توجــه بــه ایــن مهــم کــه آیــا توکنی ســازی بــرای 
امــاک بــزرگ رخ می دهــد یــا بــرای امــاک خــرد 
ــز  ــه، حائ ــا ن ــررات مقــدور اســت ی ــز حســب مق نی
اهمیــت اســت. نیازهــا و خواســته هایی از صاحبــان 
امــاک بــزرگ بــا توکنی ســازی اماکشــان مرتفــع 
ــن  ــرای مالکی ــاز ب ــان نی ــاً هم ــه لزوم ــود ک می ش
نیســت. متصــور  کوچــک  و  خــرد   امــاک 

امــاک شــامل مســکن، زمیــن و مســتغات نقــش 
ایفــا  دارایي هــا  و  مالــی  بازار هــای  در  مهمــي 
ــور  ــرمایه کل کش ــره س ــی ذخی ــد. به طورکل مي کن
و  بهــادار  اوراق  نقدینگــي،  شــامل ســه جــزء 
و  ســاختمان  )شــامل  فیزیکــي  دارایي هــاي 
ماشــین آالت و تجهیــزات( اســت و همچنیــن ســبد 

ــي و  ــي مال ــزء دارای ــا از دو ج ــاي خانواره دارایي ه
فیزیکــي تشــکیل شــده اســت. از ســویی، امــاک 
ســهم بســیار زیــادي از کل ســبد دارایي هــاي 
خانوارهــا را بــه خــود اختصــاص مي دهــد. تــا پیــش 
از پیشــرفت تکنولــوژی و وقــوع انقــاب فنــاوری در 
ــول  ــای غیرمنق ــهم ارزش دارایی ه ــال 1999 س س
ــطح  ــا در س ــتغات( از کل دارایی ه ــکن و مس )مس
ــد،  ــرکت ها 12 درص ــهام ش ــد، س ــان 56 درص جه
اوراق قرضــه 13 درصــد، کاالهــای بــادوام 11 
درصــد، فلــزات گران بهــا 4 درصــد و ســایر اشــکال دارایی 
نیــز 4 درصــد بوده اســت که نشــان از اهمیــت دارایی ملکی 
ــا دارد. ــایر بخش ه ــر س ــذاری آن ب ــر گ ــاد و تاثی  در اقتص

حــال در ایــن ســاختار اقتصــادی ســنتی و مرســوم، 
توکنی ســازی امــاک و مســتغات کــه شــیوه 
جدیــدی در تســهیم بندی مــال مشــاع و مــال مفروز 
اســت و حتــی تعریــف پــول در اقتصادهــای مرســوم 
)بــا همــه کارکردهــای پــول بهماهــو پــول( را دچــار 

چالــش جدیــد کرده اســت، اثــرات و عواقــب خویش 
را در بخــش خــرد و کان اقتصــاد مســکن بــه دنبال 
ــتی و  ــت از چیس ــذا درک درس ــت. ل ــد داش خواه
چگونگــی توکنی ســازی امــاک در تعریــف قوانیــن 
ــه  ــت. الزم ب ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــررات بس و مق
یــادآوری اســت، در ایــن مقالــه هــر جــا از »اقتصــاد 
ــان »اقتصــاد  ــم منظورم مســکن« ســخن می گویی
ــا ســاخت امــاک« اســت. ــد ی ــی خری ــن مال  تامی

بخــش امــاک و کاالیی به نــام ملــک و خدمات مرتبط 
بــا ملک از منظــر اقتصادي یک محصــول منحصربه فرد 
اســت و دارای چندیــن ویژگــی اســت کــه آن را از دیگــر 
ــازد: ــز مي س ــات( متمای ــا خدم ــا ی  محصــوالت )کااله

ــه امــاک ناهمگــن اســت؛ امــاک  1( اندوخت
ازنظــر کاربــری، ســاخت، انــدازه، مکان، عمــر، نماي 
ــي و بهینگي هــاي آن هــا  طبقــه، ویژگي هــاي درون
ــا  ــک ی ــوان ی ــی می ت ــتند؛ ول ــاوت هس ــم متف باه
مجموعــه ای از امــاک را در یــک »بســته« وارد کرد 
ــن  ــاعات را همگ ــامل مش ــته« ش و اوراق آن »بس
تعریــف کــرد. بــه دو شــیوه »اوراق بهــادار ســازی« و 
ــا محمــل« را  ــوان »بســته ی »توکنی ســازی« می ت
 )Offering Public Initial( IPO تعریف کــرد؛ در اولــی
و در دومــی Offering Coin Initial( ICO( و در مــدل 
اختصاصــی  و  ترکیبــی  کــه   ســوم 
اســت،  ملکــی  دارایی هــای   بــرای 
 Offering Token Securities( STO( انجــام می شــود.

2( حســب قانــون تجــارت ســال 1311 
ــوب  ــاری محس ــل تج ــاک، عم ــات ام معام
ــری،  ــون دیگ ــق قان ــه طب ــر اینک ــود؛ مگ نمی ش
معاملــه توســط یــک شــخص حقوقی انجــام شــود تا 
مشــمول تعریــف »تاجــر« شــود و امــوری همچــون 
ــه،  ــه اینک ــد. نکت ــر وی متصــور باش ورشکســتگی ب
معامــات در خصــوص »انتفــاع« یا »عایــدی« اماک 
دایــر، مثــل ســرقفلی و اجــاره و غیره یــا در رهــن بردن 
یــا اســتفاده به عنــوان ابــزار وثیقــه در تضامیــن، ممکن 
شــود. محســوب  تجــاری  عمــل   اســت 

3( امــاک نامتحــرک هســتند؛ جابجایــي یــک 
ــه مــکان دیگــر به خصــوص در  ــي ب ملــک از مکان
صــادرات و واردات کــه بــرای ســایر کاالهــا متصــور 
اســت، ناممکــن اســت. ولــی می تــوان انتفــاع ملــک 
را صــادر کــرد، مثــًا خارجی هــا بیاینــد و مســتاجر 
ملــک شــما شــوند. خارجی هــا به صــورت شــخص 
حقیقــی اگــر مســلمان باشــند در اطــراف بقعه هــای 
زیارتــی می تواننــد ملــک بخرنــد و خارجی هــا 
ــو  ــی، ول ــی ایران ــخصیت حقوق ــت ش ــطه ثب به واس
100هزارتومنــی،  محــدود  مســئولیت  شــرکت 
ــند. ــد و بفروش ــن بخرن ــا زمی ــک ی ــد مل  می توانن
4( امــاک بــادوام هســتند و مصــرِف ســکونت 
می شــوند ولــی کاالی مصرفِی فناپذير نیســتند؛ 

ملکــی کــه خــوب بنــا شــده باشــد را مي تــوان براي 
داد؛  قــرار  اســتفاده  مــورد  دهــه   چندیــن 
لــذا فرمــول اســتهاک و مســائل حســابداری مربوط 
دارایی هاســت. ســایر  از  متفــاوت  آن،   بــه 

5( ســهم مســکن از ســبد بودجــه خانــوار باال 
اســت؛ بــراي خرید منــزل مســکوني، خانــوار نوعي 
بایــد بــه اســتقراض پــول زیــادي بپــردازد یــا تعهد و 
دیــن باالیــی را متقبــل شــود. بــرای خرید خانــه دوم 
بــه بعــد تــا خانــه پنجــم و بــه رهــن گذاشــتن پنــج 
ــم را )20  ــک پنج ــی و مل ــد دارای ــک، می توانی مل
کنیــد. خلــق  عملیاتــی(  درآمــد   درصــد 
6( هزينه هــاي جابجايــي در امــاک بــه 
ــی  ــهرک صنعت ــرک ش ــا ت ــت؛ ب ــبت باالس نس
)مثــا رفتــن بــه شــعاع 120 کیلومتــری شــهرها(، یا 
بــا تــرک ســاختمان های خدماتــی )مثــل ســاختمان 
بیمارســتان یــا ســاختمان هتــل( یــا با تــرک اماک 
ــدارس، فروشــگاه ها و دوســتان  ــه، م مســکونی، محل
ــی و  ــی، روان ــي اجتماع ــاي اساس ــي هزینه ه قدیم
اقتصــادی ایجــاد مي شــود کــه به عنــوان هزینه هــاي 
ــه در  ــی ک ــوند. هزینه های ــناخته مي ش ــي ش جابجای
می تــوان  اقتصــادی  ازدســت رفته  ارزش  بــرآورد 
محاســبه کــرد ولــی در قیمــت تمام شــده حســابداری 

ــتحصال  ــل اس ــی قاب به راحت
ــکونی  ــاک مس ــتند . ام نیس
)در بیــن همــه انــواع اماک( 
بــه دلیــل پیچیدگي هــاي 
ــا  ــیع ب ــاط وس ــاص و ارتب خ
و  پســین  فعالیت هــاي 
پیشــین و بــا توجــه بــه نقش 
آن در ســاختار اقتصــاد ملــي و 
سیاســی،  مطالبه گــری  در 
ــاي  ــایر بازاره ــا س ــابه ب مش

ــرد  ــرار مي گی ــل ق ــورد تجزیه وتحلی ــادي، م اقتص
ــل عرضــه و  ــاط متقاب ــل ارتب ــامل تجزیه وتحلی )ش
تقاضــا، تعییــن ســطح محصــول و قیمت مســکن و 
بررســي اثــرات متغیرهــاي درون زا و بــرون زا در قالب 
مدل هــاي ایســتا، ایســتاي مقایســه اي و پویــا( 
ــت  ــادی قیم ــای اقتص ــایر بازاره ــابه س ــی مش یعن
ــی  ــود. ول ــرض می ش ــم ف ــی و مه ــور اساس فاکت
ویژگــی اصلــی ملــک )چــه مســکونی و چــه 
ــه  ــت ک ــودن آن اس ــن ب ــکونی(. غیرهمگ غیرمس
جورســازی )Matchmaking( مهم تــر از کشــف و 
ــره و  ــش مذاک ــت و نق ــت اس ــل قیم تجزیه وتحلی
واســطه گری )انســان و یــا نرم افــزار( برای جورســازی 
در بــازار اقتصــاد مســکن را پررنگ تــر می کنــد؛ 
ــاک  ــای ام ــه در پلتفرم ه ــت ک ــش اس ــن نق همی
توکنــی  اقتصــاد  در  زنجیره بلــوک  بــر  مبتنــی 
اســت. مشــارکت کنندگان  بــه   قابل انتقــال 

تأمیــن مالــی مســکن )چــه ســنتی و چــه توکنــی( از 
منظــر اقتصــادی و اجتماعــی از مؤلفه هــای اساســی 
بــازار امــاک و مســتغات بــه شــمار مــی رود. برخی 

ــر  ــه در بررســی تاثی ــازار ک ــن ب ــای ای از زیرمؤلفه ه
از: عبارت انــد  اثرگذارنــد  آن  بــر   توکنی ســازی 
 نرخ هــای بــازار رهــن، حجــم مبلغــی و نــرخ تامین 
مالــی در خصــوص ابزارهــا و شــیوه های تامیــن مالــی 
ســرمایه ای( مشــارکت  یــا  پولــی   )اســتقراض 

 موضــوع مســکن خانوارهای کــم  درآمــد و نحوۀ تأمین 
مالــی آن هــا بــا توجه بــه عــدم اســتطاعت مالی آن هــا در 
ــای  ــکونی از چالش ه ــای مس ــد واحده ــدارک و خری ت
 اساســی دولت ها در بخش مســکن محســوب می شــود.
ســاخت  و ســبک  تغییــر  بــه  توجــه  بــا   
ســاز و شهرســازی در 25 ســال گذشــته امــاک در 
آرامــش  و  تنش هــا  اجتماعــی،   رفتارهــای 
 روح و روان شــهروندان بیشــتر اثرگــذار اســت.

 نحــوۀ تأمیــن مالــی خریــد یــا ســاخت ملــک و 
روی  بخــش  ایــن  در  ســرمایه گذاری  حجــم 
ــر  ــژه »مصــرف« اث متغیرهــای اقتصــاد کان به وی
قابل توجهــی دارد و از طــرف دیگــر شــرایط اقتصــاد 
کان و شــرایط مالــی کشــور )همچــون تــورم و یــا 
ــازار مســکن(  ــای اقتصــادی ب ــا چرخه ه ــود و ی رک
نیــز بــر قیمت هــا و تأمیــن مالــی مســکن و شــیوه 
ــینی،  ــکونت، اجاره داری/نش ــی س ــرف« یعن »مص
غیرنقــد(  )آورده  ضمانــت  بــرای   اســتفاده 

اســت. مؤثــر  ســفته بازی  بــرای  ابــزاری   و 
بــر اســاس مطالعه »اســتیفن مایــو« ارتباط مســتقیم 
ــًا  ــاد اصطاح ــي اقتص ــش حقیق ــا بخ ــاک ب ام
»کمــک بخــش امــاک بــه اقتصــاد« تعریف شــده 
به عــاوه  اجــاره  نســبت  توســط  و  اســت 
 )GDP( ــي ــد ناخالــص داخل ــه تولی ســرمایه گذاري ب
اندازه گیــري مي شــود. ایــن نســبت از دو جــزء 
تشــکیل شــده اســت. جــزء نخســت، نســبت 
ــهم  ــت. س ــه GDP اس ــاک ب ــرمایه گذاری ام س
امــاک از GDP در طــول مراحــل توســعه کشــورها 
ــه اوج  ــه دوم ب ــد، در مرحل ــش مي یاب ــدا افزای در ابت
ــاط  ــد. ارتب ــدا مي کن ــش پی ــاً کاه ــد و نهایت مي رس
بخــش امــاک و توکنی ســازی امــاک بــا بخــش 
حقیقــي اقتصــاد را مي تــوان بــه ارتبــاط مســتقیم و 
ــرد. ــیم بندي ک ــل تقس ــرح ذی ــه ش ــتقیم ب  غیرمس

از  ناشــی  ارزش افــزوده  اصــل  الــف( 
توکنی ســازی: ارتبــاط مســتقیم توکنی ســازی 
امــاک بــا اقتصــاد مربــوط بــه دو مرحلــه تولیــد و 
 STO و ICO ــه ــه ب ــت؛ همان ک ــرداري اس بهره ب

ــد، ساخت وســاز امــاک،  ــه تولی ــط دارد. در مرحل رب
ــاب هاي  ــه در حس ــد ک ــاد مي کن ــزوده ایج ارزش اف
ــاختمان،  ــش س ــزوده بخ ــوان ارزش اف ــي به عن مل
لحــاظ خواهــد شــد. توکنی ســازی،  از   ناشــی 

از  ناشــی  آتــی  ارزش هــای  فــرع  ب( 
نیــز  بهره بــرداري  مرحلــه  در  توکنی ســازی: 
بــر  مبتنــی  توکن هــای  ذخیــره  ارزش افــزوده 
واحدهــاي ملکــی از دو بخــش اجــاره واقعــي و اجاره 
محاســباتي تشــکیل شــده و در بخــش خدمــات و 
زیــر بخــش خدمــات مســتغات وارد مي شــود کــه 
ازنظــر قدرمطلــق و ســهم نســبي در تولیــد ناخالص 
داخلــی )GDP( اهمیــت بســیار زیــادي دارد. در ایــن 
قســمت توکــن، اگــر خاصیــت »پــول مرجــع« را در 
معامــات بر عهده داشــته باشــد، در حقیقــت پول در 
بانــک مرکــزی )سیســتم اقتصــادی خریــد مرســوم( 
ــرم )سیســتم  ــول در پلتف ــه پ ــود؛ بلک ــق نمی ش خل
ــود. ــق می ش ــن( خل ــراکتی/تعاون نوی  اقتصــادی ش

نکتــه جالــب ایــن اســت کــه در کوتاه مــدت ظرفیت 
ــت  ــاز ثاب ــده نوس ــازی ش ــاک توکنی س ــد ام تولی
اســت؛ امــا افزایــش عرضــه و معامــات از طریــق 
افزایــش امــاک توکنی ســازی شــده بــر روی 
موجــود  زمین هــای  یــا  دســت دوم   امــاک 
نکتــه  مي   گیــرد.   صــورت 
ــر اقتصــادی اماک  دوم، تاثی
در  شــده  توکنی ســازی 
کشــورهای درحال توســعه بــا 
ــا  ــت، ب ــت مثب ــد جمعی رش
ــا  ــعه یافته ب ــورهای توس کش
منفــی  جمعیــت  رشــد 
متفــاوت از هــم اســت و ایــن 
ــز داد.  ــم تمی ــد از ه دو را بای
اینکــه،  ســوم  نکتــه 
نوســان هاي شــدید قیمــت امــاک، بــراي ناشــر و 
ــده  ــده، پدی ــازی ش ــاک توکنی س ــرمایه پذیر ام س
مثبتــي به شــمار نمــي رود و بــراي افزایش اســتقبال 
ــادوام راه حل هــاي  ــدار و ب از توکن هــا به صــورت پای
ــات  ــادل باثب ــد تع ــه مي توان ــود دارد ک ــب وج مناس
بلندمــدت را بــه وجــود آورد. نوســان قیمــت امــاک 
ــازار  ــان در ب ــن نوس ــده و همچنی ــازی ش توکنی س
اصلــی امــاک ریســک ســرمایه گذاري و دوره مــورد 
امــاک  اولیه هــای  عرضــه  بــراي  انتظــار 
توکنی ســازی شــده بــرای ســایر امــاک کــه متغیــر 
ــازی  ــاک توکنی س ــرمایه گذاري ام ــي در س مهم
شــده اســت را افزایــش داده و ایــن مســئله اثــر منفي 
 بــر عرضــه اولیه هــای آتــی خواهــد داشــت.
عوامــل موثــر بــر کشــش و عرضــه و تقاضــا کوتاه و 
بلندمــدت در امــاک توکنی ســازی شــده چه نوســاز 
و چــه دســت دوم و چــه زمیــن، در مقــاالت آتــی بــا 
نمــودار و مفصــل بررســی خواهــد شــد؛ ولی بــه این 
ــاک  ــه عرضــه ام ــیم ک ــته باش ــه داش ــه توج نکت
توکنی ســازی شــده بســیار ســریع تر از عرضــه 

سهم امالک از GDP در طول مراحل توسعه کشورها در ابتدا افزايش 
پيدا می کند.  نهايتًا کاهش  و  اوج مي رسد  به  مي يابد، در مرحله دوم 
ارتباط بخش امالک و توکنی سازی امالک حقيقي اقتصاد را می توان به 

ارتباط مستقيم و غيرمستقيم تقسيم بندی کرد.

جابه جايــي يــک ملــک از مکانــی 
به خصــوص  بــه مــکان ديگــر 
ــرای  ــه ب ــادرات و واردات ک در ص
ســایر کاالهــا متصوریــم، ناممکــن 
اســت. ولــی می تــوان انتفــاع 
مثــالً  کــرد.  صــادر  را  ملــک 
مســتاجر  و  بیاینــد  خارجی هــا 

ــوند.  ــما ش ــک ش مل

اســت کــه مالکیــت یــک اثــر هنــری گران قیمــت 
یــا یــک دارایــی ملکــی کــه آحاد مــردم اســتطاعت 
داشــتن آن را تاکنــون نداشــته اند، بــه قســمت های 
کوچــک تبدیــل می شــود و ارزش ناشــی از نوســان 
قیمــت یــا ناشــی از عایــدات متصــور بــر آن بیــن 
ــد  ــرض کنی ــود. ف ــیم می ش ــدد تقس ــن متع مالکی
ایــن دارایــی عبــارت باشــد از کل زمین هــای 
نفــر 200  هــر  بــه  اینکــه  بجــای  و  ایــران 
ــود  ــازی می ش ــد، توکنی س ــن برس ــع زمی مترمرب
و در مبــادالت مورداســتفاده آحــاد مــردم به عنــوان 
پــوِل بــه پشــتوانه دارایــی واقعــی قــرار می گیــرد. 
نقدشــوندگی و شــفافیت جدیــدی ایجــاد می شــود 
کــه تــا پیش ازایــن وجــود نداشــت. اصــواًل چنیــن 
ــر  ــان ب ــده ای چن ــازی ش ــی توکنی س ــی ملک دارای
پویایــی و تعامــات اقتصــادی ایران اثرگــذار خواهد 
بــود کــه بعیــد اســت بــه ایــن زودی عملیاتی شــود. 
نقــش توکنی ســازی تمامــی امــاک و زمین هــای 
ملــی، خصوصــی، دولتــی و تعاونــی بــه نفــع آحــاد 
ــول  ــد »شــاخص ارزش )پ ــت و جامعــه، می توان مل
ملــی(« را بازتعریــف نمایــد و جالــب اینکــه معنــی 
ــطه  ــدی، به واس ــول جدی ــن پ ــورم در ذات چنی ت
 پشــتیبانی دارایــی ملکــی، کم رنــگ می شــود.
ــی  ــی پیش بین ــاد در گزارش ــی اقتص ــع جهان مجم
کــرده اســت کــه تــا اوایــل ســال 2027 میــادی 
رشــد  از  درصــد   10 حــدود  شمســی(   1405(
ذخیــره  زنجیره بلــوک  در  جهانــی  ناخالــص 
امــاک در دنیــا  خواهــد شــد. توکنی ســازی 
شــروع شــده اســت و زمانــی کــه در ایــران بــرای 
نخســتین بار یــک دارایــی ملکــی توســط مجموعــه 
ــا  ــار در دنی ــن ب ــد، اولی ــازی ش ــوس توکنی س ققن
 نبــود کــه یــن اتفــاق رخ داد. به طــور مثــال، 
مالکیــت یــا بهره بــرداری برخــی امــاک تجــاری 
در شــهر دوبــی، توکنی ســازی شــده و شــما از 
ــا را  ــن توکن ه ــد ای ــان می توانی ــه جه ــر نقط ه
ــادی از  ــد. در ایاالت متحــده، تعــداد زی ــد نمایی خری
امــاک و مســتغات در حــال توکنی ســازی شــدن 
هســتند؛ مثــا یــک ســاحل و تفریحــگاه لوکــس 
ــک  ــه ی ــه اولی ــک عرض ــه ی ــورادو تجرب در کول
ــق STO را داشــته و موفــق  ــی ملکــی از طری دارای
ــه تامیــن 18 میلیــون دالر شــد. در اواخــر ســال  ب
ــه  ــورک ب ــن نیوی ــی دیگــری در منهت 2018، دارای
ارزش 30 میلیــون دالر توســط اتریوم توکنی ســازی 
شــد. بــرای اولیــن بــار در فرانســه در ســال 2019 
یــک ملــک لوکــس در پاریــس بــه ارزش شــش و 
نیــم میلیــون یــورو بــر بســتر اتریــوم توکنی ســازی 
 STO ــه روش ــتان ب ــن در انگلس ــد. همچنی ش
ــهر  ــجویی در ش ــگاه دانش ــک خواب ــاخت ی س
ــون  ــه هم اکن ــد ک ــی ش ــن مال ــام تامی ناتینگه
ــایر  ــت. در س ــروژه اس ــاخت پ ــط س در اواس
ــان دارد  ــازی جری ــز توکنی س ــا نی ــاط اروپ نق
و  بــا تصویــب »قانــون باک چیــن« در مــاه 10 ســال 

تاثیر توکنی سازی امالک بر 
 اقتصاد مسکن

ویژگی های منحصربه فرد بخش 
 امالک
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پرونده مسکن

مقــدار رقابــت بــر روی آن اثرگــذار خواهــد بــود. وقتــی 
ــت اوراق  ــده )Units( در حال ــان ش ــادار یکس اوراق به
بهــادار ســازی امــاک یــا توکن هــا در توکنی ســازی 
ــورد  ــوند، ]در م ــه ش ــورس معامل ــک ب ــاک در ی ام
توکن هــای بــه قصــد ســرمایه گذاری[ منطقــا تعــداد 
ــه  ــت عرض ــرمایه گذاران، قیم ــای س ــادی از تقاض زی
ــد  ــخص خواه ــا را مش ــا توکن ه ــای اوراق ی و تقاض
کــرد و بــورس ابــزار قابل اتکایــی بــرای کشــف ارزش 
منصفانــه اوراق بهــادار یــا توکن هــا اســت. بااین حــال 
بازهــم ایــن دغدغــه مطــرح اســت کــه »اگــر انتظــار 
ــای  ــه ابزاره ــد ک ــن باش ــازار ای ــرگان ب ــی از خب برخ
مالــی خردشــده ]مثــا امــاک خردشــده بیــن صدهــا 
ــه خواهنــد شــد،  ــر معامل نفــر[ بســیار کــم و دیربه دی
در زمانــی کــه بــا حجــم انبوهــی از ســفارش فــروش 
ــده  ــف ایجادش ــه ارزش مضاع ــویم، چگون ــه ش مواج
ــند های  ــی، در س ــع همگان ــی از مناف ــط ترکیب توس
ــه  ــخ ب ــود؟« پاس ــت ش ــایی و ثب ــابداری شناس حس
ایــن پرســش، بــه رویکــرد طراحــی بــازار بــه اصــول 
اقتصــادی کــه در بــاال اشــاره کردیــم )مثــل کمبــود یا 
فراوانــی( و بــه هــدف اســتفاده از اماک توکنی ســازی 
ــد  ــدا می کن ــول( بســتگی پی شــده )ســرمایه گذاری، پ
داد. توضیــح خواهیــم  دیگــری  مقالــه  در   کــه 

ــاختار  ــر س ــر تغیی ــا ب ــازی دارایی ه ــر توکنی س تاثی
»اقتصــاد خریــد« به »اقتصــاد شــراکتی« بســیار فراتر 
از آن چیــزی اســت کــه بخواهیــم آن را نادیــده بگیریم 
یــا بــا ســهل انگاری »توکنی ســازی« را مشــابه »اوراق 

تقاضای منجر به مصرف نهایی

تقاضای دارایی/ سرمایه یا 
ضمانت

هزینه فرصت )-(

 سخن پایانی

به طــور  بــود.  خواهــد  جدیــد   امــاک 
اجمالــی پیش بینــی می شــود انــواع »تقاضــای 
عوامــل  و  شــده«  توکنی ســازی   امــاک 
 مؤثــر بــر آن بــه شــکل نمــودار بــاال باشــد:

اســتانداردها و مفاهیــم حســابداری و شناســایی و ثبت 
هزینه هــا و درآمدهــا، منبعــث از زیرســاخت های 
ــال 2018  ــزارش س ــب گ ــتند. حس ــادی هس اقتص
ــابداری  ــی حس ــگ، بررس ــد یان ــت ان ــه ارنس موسس
دارایی هــای توکنی ســازی شــده، بــه دو تخصــص در 
دارد،  نیــاز  جزئیــات  در  تخصــص   حــد 
دفاتــر »فنــاوری  از  عمیــق  درک   اول 

حســابداری  ابــزار  به عنــوان   » توزیع شــده  کل 
غیرمتمرکــز و دوم آشــنایی بــا مفاهیــم مرتبــط 
حســابداری مرســوم به صــورت متمرکــز در دفاترکل و 
روزنامــه. هرچنــد، بــه نظــر می رســد در ثبــت 
ــه از  ــی ک ــذاری توکن ــت و ارزش گ ــابداری قیم حس
ــده  ــکل پیچی ــا مش ــرد ب ــره نمی ب ــگاری به رمزن
حســابداری مواجــه نشــویم؛  ولــی موضــوع اساســی 
پاســخ بــه ایــن پرســش اســت: »ارزش منصفانه یک 
اســت؟« چقــدر   )illiquid( غیرنقــد   توکــن 
ــای  ــه« در فض ــت »ارزش منصفان ــرای درک اهمی ب
نامحــدود و گســترده »اقتصــاد توکنــی«، بهتــر اســت 
بدانیــم کــه کشــف و احــراز »ارزش منصفانــه« کاال یا 
 خدمــت، بر روی قیمــت بالقــوه )ارزش ابــرازی( آن، در
 نظــر گرفتــن مطلوبیــت، عرضــه و تقاضــا بــرای آن و

تاثیر اقتصاد توکنی سازی بر 
استانداردهای حسابداری

ــر  ــم. به عبارت دیگــر تاثی بهــادار ســازی« فــرض کنی
توکنی ســازی دارایی هــا بــر اقتصــاد بخشــی و اقتصــاد 
خــرد فراتــر اســت و در تغییر ســاختارهای اقتصاد کان 
ــر  ــن نســبت تاثی ــه همی ــد داد. ب ــروز خواه ــود را ب خ
ــر  ــا فرات توکنی ســازی امــاک، مســتغات و زمین ه
از تاثیــر گــذاری بخشــی بــر »اقتصاد مســکن« اســت. 
درهرحــال، ازآنجاکــه تاکنــون تحقیقــات محــدودی در 
ــه  دانشــگاه ها و موسســات مشــاوره ای و پژوهشــی، ب
ســبب نویــن بــودن موضــوع، شــکل گرفتــه اســت، 
هرچــه از تاثیــر و تاثــر دوطرفــه بیــن »توکنی ســازی 
ــان  ــه می ــا« و »اقتصــاد مســکن« ســخن ب دارایی ه
حدس هــای  یــا  آینده پژوهــی  جنبــه  بیاوریــم، 
هوشــمندانه خواهــد داشــت. ایــن تاثیــر و تاثــر منبعث 
از عوامــل دیگــری نیــز هســت که حــدود تاثیرگــذاری 
ــازار«،  ــی ب ــیوه طراح ــه »ش ــد؛ ازجمل ــر می ده را تغیی
ــازی  ــود«، »توکنی س ــه کمب ــادی ب ــرد اقتص »رویک
امــاک ابــزاری بــرای ســرمایه گذاری یــا ابــزار مبادله«، 
»رمزنگاری شــده و یــا بی بهــره از رمزنــگاری«، »حــد 
و حــدود واگــذاری وظایف تاییدکــردن و تصویب کردن 
تراکنش هــا بــه مشــارکت کنندگان«، »اســتفاده از 
ســازوکار غیرمتمرکــز یــا متمرکــز«، »اســتفاده از دفاتر 
توزیع شــده عمومــی یا خصوصــی«، »اجرا در کشــوری 
توســعه یافته یــا درحال توســعه«، »توکنی ســازی بــرای 
ملــک دســت دوم یا پــروژه ملکی« و مشــابه این هــا. در 
مقــاالت آتــی می تــوان شــاخص های مختلفی کــه در 
متــن مقالــه بــه آن هــا اشــاره شــد را عاوه براین مــوارد 
مدنظــر قــرار داد و ســپس بــه تحلیــل بــازار مســکن و 

ــت. ــازی در آن پرداخ توکنی س

عوامل 
مؤثر بر 
تقاضا

درآمد )+(

قیمت )؟(

اعتبارات )+(

جمعیت )+(

انتظارات )؟(

تقاضا

انواع تقاضا
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گفت و گو با میزبان

 رئیس هیئت مدیره ققنوس
 از آینده فناوری دفترکل توزیع شده و 

 بالک چین می گوید:

ققنوس؛ 
پیرشان تحول 

دیجیتال در 
ایران

ــه  ــیار موردتوج ــر بس ــال اخی ــد س ــوک  در چن ــاوری زنجیره بل فن
ــرکت های  ــا و ش ــی بانک ه ــطح جهان ــت و در س ــه اس ــرار گرفت ق
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــا بهره گیــری از فرصت هــای 
ــد  ــای جدی ــات و ارزش افزوده ه ــته اند خدم ــاوری توانس ــن فن ای
ایجــاد کننــد. یکــی از مهم تریــن کاربردهــای ایــن فنــاوری، 
توکنیــزه کــردن دارایــی و قابلیــت انجــام ســرمایه گذاری های 
ــه  ــا توج ــت. ب ــال اس ــای دیجیت ــد دارایی ه ــب خری ــرد در قال خ
بــه اهمیــت حرکــت ایــران بــه ســمت تحــول دیجیتــال و 
ــاد  ــن، بنی ــای نوی ــادی فناوری ه ــای اقتص ــتفاده از ظرفیت ه اس
ــازی  ــعه و کاربردی س ــش، توس ــام پژوه ــدف انج ــا ه ــوس ب ققن
ــرمایه گذاری  ــا س ــده ب ــرکل توزیع ش ــوک و دفت ــاوری زنجیره بل فن
ــت،  ــران، مل ــی ای ــاوری اطالعــات بانک هــای مل هلدینگ هــای فن
پارســیان، پاســارگاد، تجــارت و شــرکت های توســن و ققنــوس در 
ســال 1397 تاســیس شــد؛ در همیــن راســتا بــا مظفــر پوررنجبــر، 
ــران  ــات ای ــاوری اطالع ــی و فن ــت بانک ــده صنع ــره شناخته ش چه
به عنــوان مدیرعامــل گــروه داده پــردازی پارســیان و رئیــس 
ــروح  ــم. مش ــو پرداختی ــه گفتگ ــوس ب ــرکت ققن ــره ش هیئت مدی
ایــن گفتگــو دربــاره اهمیــت فنــاوری  نویــن بالک چیــن و آینــده 

ــد: ــه می خوانی ــوس را در ادام ــرکت ققن ش

 مهدی فوقی
عضو تحریریه

m.foghi@kuknos.ir
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گفت و گو با میزبان

به نظر شما زنجیره بلوک به 
زيرساخت های اقتصادی و فناوری کشور 

چه کمکی می کند و آيا اين فناوری 
تحول آفرين خواهد بود؟

یکــی از نــکات مهمــی کــه وجــود دارد و بایــد بــه 
ــادی و  ــای اقتص ــث رونده ــت، بح ــه داش آن توج

فنــاوری اســت. بایــد برخــی روندهــای اقتصــادی را 
در اقتصــاد کشــورها در نظــر گرفــت؛ چراکــه تحول 
دیجیتــال یــا دیجیتالــی کــردن در تمامــی صنایــع 
و خدمــات تاثیــرات مهمــی دارد و هــر چیــزی کــه 
بتوانــد قابلیــت و ظرفیــت دیجیتالی شــدن را داشــته 
باشــد، قطعــا دچــار تغییراتــی خواهــد شــد. خدمــات 
مولــد ثــروت بــا تحــول دیجیتــال دچــار دگرگونــی 
ــیار  ــث بس ــدن مبح ــی ش ــد. دیجیتال ــد ش خواهن

مهمــی بــه شــمار مــی رود؛ امــا ایــن موضــوع زمانی 
محقــق می شــود کــه از پیشــران های آن اســتفاده 
کنیــم کــه در ایــن زمینــه بالغ بــر 12 مــورد به عنوان 
پیشــران مطــرح بــوده کــه یکــی از آن  هــا فنــاوری 
ــن  ــاوری باک چی ــع، فن ــت؛ درواق ــن اس باک چی
یــک پیشــران مهــم بــرای تحــول دیجیتــال اســت 

و بــرای حرکــت بــه ســوی اقتصــاد دیجیتــال الزم 
اســت، ایــن فنــاوری تاثیر گــذار را در نظــر بگیریــم.

اقتصــاد دیجیتــال به عنــوان نســل جدیــد اقتصــاد، 
تضمین کننــده پیشــرفت و رشــد اقتصــادی اســت. 
یکــی از شــرکت های پیشــرو کــه توانســت بــا توجه 
 به وضعیــت فرهنگــی و اقتصادی و زیرســاخت های

ــای  ــور از ظرفیت ه ــذاری کش ــاوری و مقررات گ فن
کنــد،  اســتفاده  زنجیره بلــوک  نویــن  فنــاوری 

ققنــوس اســت. بــر همیــن اســاس، قطعــا بایــد بــه 
ایــن نکتــه اشــاره داشــت که نقــش ققنوس، بســیار 
ــدر  ــه چق ــا این ک ــت؛ ام ــن اس ــوب و تحول آفری خ
تــا بــه امــروز توانســته موثــر باشــد، بــه ققنــوس و 
ظرفیت هــای آن بازنمی گــردد؛ چراکــه عوامــل 
محیطــی به صــورت ویــژه بــر آن تاثیــر گــذار 
ــع  ــا فرهنگ ســازی و رف ــم ب ــوده اســت. امیدواری ب
مشــکات قانون گــذاری، چالش هــای به کارگیــری 
ــود؛  ــع ش ــور مرتف ــوک در کش ــاوری زنجیره بل فن
امــا در اصــل، ایجــاد مجموعــه ای ماننــد ققنــوس 
مبــارک بــه شــمار مــی رود و در راســتای تحــول، به 

ــوده اســت. نظــر مــن بســیار الزم ب
نقشــی کــه ققنــوس می توانــد در تحــول اقتصــادی 
داشــته باشــد بســیار پررنــگ اســت. همان طــور کــه 
عــرض کــردم، هســته اصلــی ققنــوس و پلتفرمــی 
کــه اســتفاده می کنــد، زنجیره بلــوک اســت و ایــن 
ــوزه  ــی در ح ــران های تحول آفرین ــاوری از پیش فن
اقتصــاد بــرای حرکــت بــه ســوی اقتصــاد دیجیتال 
اســت. طبیعتــا بــه امیــد خــدا، ققنــوس در صــورت 
توســعه و حتــی بــا ظرفیــت فعلــی، پیــام آور بســیار 
خوبــی بــرای تحــول اقتصــادی در کشــور خواهــد 
بــود و می توانــد یکــی از مثال هــای بــارز اســتفاده از 
فنــاوری بــرای حرکــت بــه ســوی اقتصــاد دیجیتال 

. شد با
تاکیــد دارم کــه الزمــه تحــول اقتصــادی، تحــول بر 
مبنــای انقــاب صنعتــی چهــارم اســت. ایــن تحول 
بــدون کاربــرد پیشــران های اقتصــاد دیجیتــال 
ازجملــه هــوش مصنوعــی، کان داده هــا، اینترنــت 
ــر  ــت. ب ــی اس ــره بی معن ــن و غی ــیاء، باک چی اش
ــاوری  ــر فن همیــن  اســاس ققنــوس کــه مبتنــی ب
باک چیــن و زیرســاخت دفتــرکل توزیع شــده 
اســت، یکــی از پیش برنــدگان تحــول دیجیتــال بــه 

ــمار می رود. ش
برخورد رگوالتور با ققنوس تا   

به امروز چگونه بوده است و برای دريافت 
مجوز چه چالش هايی وجود دارد؟

دربــاره برخــورد رگوالتــور بــا ققنــوس منکــر یــک 
ســری از چالش هــا و مشــکات نیســتیم؛ امــا فعــا 
ــد  ــم. نبای ــرح کنی ــا را مط ــه چالش ه ــت ک زود اس
ــرود کــه فنــاوری زنجیره بلــوک یکــی از  یادمــان ب
پیشــران های تحــول دیجیتــال بــه شــمار مــی رود 
و خــود بحــث تحــول دیجیتــال به عنــوان تغییــری 
بــزرگ در زیرســاخت ها بــا چالش هــا و مشــکاتی 
روبــرو اســت. از ســویی دیگــر فنــاوری باک چیــن 
یــک فنــاوری وارداتــی محســوب می شــود و کشــور 
ــران یــک کشــور درحال توســعه اســت. یکــی از  ای
ــت  ــعه، مقاوم ــورهای درحال توس ــات کش خصوصی
ــر توســعه اســت. کشــورهای درحال توســعه  در براب
ــد.  ــی دارن ــاوری مقاومت های ــل فن ــواره در مقاب هم
ــا رگوالتــور داشــتیم؛ امــا آن هــا  مــا چالش هایــی ب
به عنــوان شــکایت و گلــه نیســت. بــه هــر صــورت 

بایــد ایــن واقعیــت را بــاور کنیم کــه مدیران ســطح 
بــاال در حــوزه پذیــرش یــک پدیــده نوظهــور ماننــد 
فنــاوری باک چیــن و اســتفاده از آن در زمینــه 
ــدم  ــا معتق ــد؛ ام ــت دارن ــا مقاوم ــی و دارایی ه مال
ــورت  ــت و درهرص ــد گرف ــورت نخواه ــی ص توقف

مســیر توســعه پیمــوده خواهــد شــد.
ــر  ــد ه ــت و بای ــاز اس ــاوری دگرگون س ــاختار فن س
ــرد؛  ــا ک ــتفاده از آن را مهی ــه اس ــر زمین ــه زودت چ
چراکــه اگــر دیــر شــود، فرصــت اســتفاده از فنــاوری 
ــت.  ــه نیس ــر مقرون به صرف ــی رود و دیگ ــن م از بی
ــری  ــاوری دیگ ــت، فن ــاز اس ــورت نی ــن ص در ای
جایگزیــن آن شــود تــا دچــار هزینه جهش نشــویم.
مجوز تامین مالی جمعی به ققنوس چه 

کمکی خواهد کرد؟

مجــوز تامیــن مالــی جمعــی از چنــد منظــر 
ــم  ــا می گویی ــه م ــت؛ درصورتی ک ــث اس قابل بح
ــی  ــارکت عموم ــی مش ــی یعن ــی جمع ــن مال تامی
ــراد  ــری اف ــک س ــردن ی ــاد دارم جمع ک ــه اعتق ک
بــرای مشــارکت در هــر امــوری برکــت بــوده و یک 
ــوزه  ــده اســت. در ح ــه ش ــوب و پذیرفت ــت خ حرک
اقتصــادی، دارایی هــای درآمــدزا و مناســبی کــه در 
یــک جامعــه ایجــاد می شــود از ســمت افــراد دارای 
ســرمایه های خــرد اســت تــا افــرادی کــه بیشــترین 
ــد. ــار دارن ــدان در اختی ــب ثروتمن ــرمایه را در قال س

ــا  ــوم اساس ــک مفه ــه ی ــوک ک ــاوری زنجیره بل فن
توزیع شــده بــه شــمار مــی رود، قابلیــت آن را 
ــت را  ــرمایه و جمعی ــوزه س ــور در ح ــا حض دارد ت
ــاوری  ــا کان داشــته باشــد و از نظــر فن از خــرد ت
می گــذارد  بــاز  را  خدمــت  ارائه کننــده  دســت 
ــی  ــی دسترس ــت قابل توجه ــه اکثری ــد ب ــا بتوان ت
ــن  ــاوری باک چی ــت، فن ــد؛ در حقیق ــته باش داش
زیرســاخت پذیــرش، جمــع آوری و اســتفاده از 
ایــن دارایی هــا را فراهــم می کنــد کــه باعــث 
می شــود مــدل ســرمایه گذاری های بــزرگ بــا 
ــی  ــاد عموم ــرد و اعتم ــن شــکل بگی ریســک پایی
ــد. از ســویی دیگــر، ســرمایه گذاری های  ایجــاد کن
مبتنــی بــر ایــن مــدل کــه از یــک اعتمــاد عمومــی 
برخوردارنــد، اهــرم و ارزشــی بــزرگ در ایــن پــروژه 
بــه شــمار مــی رود؛ دقیقــا ماننــد تعاونی هــا و همیــن 
باعــث شــده تــا اعتقــاد داشــته باشــم کــه فنــاوری 
زنجیره بلــوک یــک تعاونــی نویــن اســت کــه 
اعتمــاد و ســرمایه مــردم را جمــع آوری و بــه روش 

ــد. ــت می کن ــت هدای درس

استفاده از ظرفیت تعاونی ها بر روی 
شبکه ققنوس در سال جاری محقق خواهد 

شد؟
امیــدوارم کــه رگوالتــور و دســت اندرکاران ضــرورت 
ارائــه مجوزهــای الزم را درک کنند و موجب نشــوند 
ــه  ــه ب ــی ک ــع بزرگ ــا ســخت گیری ها و موان ــه ب ک

بهانــه قوانیــن ایجــاد می کننــد، باعــث مشــکل در 
ــای  ــاوری باک چیــن و اســتفاده از مزای توســعه فن
آن در کشــور باشــند. امیــدوارم کــه ایــن چالش هــا 
ــر  ــت س ــم و پش ــع کنی ــریع تر رف ــه س ــر چ را ه
بگذاریــم. اعتقــاد دارم، از لحــاظ ماهیــت و محتوایی، 
ــی از  ــن و تعاون ــاوری باک چی ــان فن ــی می تفاوت

ــاوری  ــع، فن ــدارد؛ درواق ــود ن ــوژی وج ــگاه متدول ن
زنجیره بلــوک بــا توجــه بــه توزیع شــدگی می توانــد 
تعاونــی بــر مبنــای اعتمادســازی و رای گیــری 
ــن  ــاید ای ــی ش ــر قانون ــه از نظ ــد؛ البت را ایجــاد کن
مقایســه دارای مشــکل باشــد؛ امــا بــه هــر صــورت 
ققنــوس نیــز بــه دنبــال همکاری هایــی مبتنــی بــر 
ــروژه  مــدل تعاونــی اســت کــه در همیــن راســتا پ
آب پــارس به عنــوان یــک مــدل مبتنــی بــر تعاونــی 

در شــبکه ققنــوس اجــرا شــد.

ــردن  ــز ک ــا توکناي ــوس ب ــت ققن فعالی
دارايــی شــروع شــد؛ آيــا توکنايــز کــردن 
همچنــان رويکــرد اصلــی خواهــد بــود يا 
اينکــه قــرار اســت اقدامــات ديگــری در 

دســتور کار قــرار بگیــرد؟
در زمینــه توکنایــز کــردن، شــاید تخصــص و 

ــه ایــن  اطاعــات بنــده کافــی نباشــد؛ امــا بایــد ب
ــوک  ــاوری زنجیره بل ــه فن ــت ک ــاره داش ــه اش نکت
ــت و  ــه امنی ــددی دارد و در زمین ــای متع کاربرده
احــراز هویــت نیز مورداســتفاده قــرار خواهــد گرفت. 
ــای اقتصــادی،  ــری و انگیزه ه ــه فراگی ــه ب ــا توج ب
ــمند  ــای ارزش ــردن دارایی ه ــز ک ــوع توکنای موض
ــار  ــق انتش ــک از طری ــاس و مل ــا، الم ــد ط مانن
ــد،  ــاس دایادایمون ــان، الم ــر پیم ــی نظی توکن های
ــرا  ــاک اج ــن ام ــارس و توک ــاس A101، آب پ الم

ققنوس می تواند نقشی بزرگ و پررنگ در تحول اقتصادی ایران داشته 
باشد و یکی از مثال های بارز استفاده از فناوری برای حرکت به سوی اقتصاد 

دیجیتال است.

بالک چین فناوری وارداتی و ایران کشوری درحال توسعه به شمار رود؛ 
مقاومت در برابر فناوری از خصوصیات کشورهای درحال توسعه است.
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گفت و گو با میزبان

گرفتــه اســت؛ البتــه توکن هــای دیگــری از جنــس 
خدمــات ازجملــه توکــن شــارژ تلفــن همــراه و مهــر 

نیــز در شــبکه ققنــوس عرضــه شــده اســت.
اعتقــاد دارم بحــث توکنایــز کــردن و عرضــه 
ــت  ــی تح ــای دیجیتال ــب واحده ــا در قال دارایی ه
عنــوان توکــن موضوعــی فراگیــر خواهــد شــد. بــه 
ــد دارم روزی خواهــد  ــا تاکی نظــر اغــراق اســت؛ ام
رســید کــه تمــام دارایی  هــا در قالــب توکــن عرضــه 
شــود و مبادله هــا و ســرمایه گذاری ها به صــورت 
دیجیتــال انجــام خواهــد شــد و مــردم می تواننــد در 
ققنــوس دارایی هــای خــود را بــا ارزش روز و باالتــر 
از تــورم در اختیــار داشــته باشــند و از ســمت دیگــر 
ــه  ــاخت مبادل ــن زیرس ــد از ای ــب وکارها بتوانن کس

اســتفاده کننــد.
توکن های حوزه سرمايه گذاری   

اهمیت ويژه ای از نگاه کاربران دارند، در 
اين زمینه چه اقداماتی در دستور کار است؟

ــب  ــرمایه گذاری در قال ــای س ــوس توکن ه در ققن
ســنگ های گران بهــا و توکــن مبتنــی بــر تعاونــی 
ــادی از  ــداد زی ــر تع ــارس توانســت، نظ ــد آب پ مانن
ــه  ــد. در زمین ــب کن ــه خــود جل ســرمایه گذاران را ب
امنیــت و احــراز هویــت اقداماتــی انجــام شــده کــه 
بــه زودی به صــورت ویــژه بــه آن هــا پرداختــه 

خواهــد شــد.
ــن  ــک توک ــوان ی ــاک به عن ــن ام ــوزه توک در ح
ــده  ــام ش ــددی انج ــات متع ــان، اقدام ــج در جه رای
اســت و یــک ســری امــاک را در نظــر داریــم تــا 
بــه زودی منتشــر کنیــم. در ققنــوس هرگونــه دارایی 
را منطبــق بــر قوانیــن و سیاســت های قانونــی 

ــم. ــه کنی ــن عرض ــب توک ــم در قال می توانی

در راستای کاربردی سازی فناوری 
زنجیره بلوک توسط ققنوس چه اقداماتی در 
دستور کار قرار گرفته است و نقطه مطلوب 

در پايان سال جاری در اين بخش چه 
خواهد بود؟

ــن و  ــاوری باک چی ــوس اســتخدام فن ــه ققن وظیف
ــه  ــت ک ــف اس ــای مختل ــتفاده از آن در حوزه ه اس
ــال مــا ایــن  درواقــع از توکــن شــروع کردیــم. ایدئ
اســت کــه توکــن فراگیــر شــود و بتوانیــم از آن در 
تمامــی حوزه هــا اســتفاده کنیــم؛ امــا ازآنجایی کــه 
ــد  ــرد، بای ــاد ک ــول ایج ــبه تح ــود یک ش نمی ش
ــاوری  ــه ســمت ســایر کاربردهــای فن قدم به قــدم ب
ــا  ــی از آن ه ــه یک ــم ک ــت کنی ــوک حرک زنجیره بل
بحــث امنیــت و احــراز هویــت اســت؛ مطلــوب مــا 
ایــن اســت کــه تــا پایــان ســال چنــد توکــن پایــدار 
داشــته باشــیم و تعــداد کاربــران افزایــش پیــدا کنــد. 
هوشــمند ســازی و دیجیتالی ســازی ســطوحی دارد؛ 
ــال  ــان س ــا پای ــه ت ــت ک ــن اس ــا ای ــدف م ــا ه ام
ناشــرین جدیــد را بــرای عرضــه توکن هــای جدیــد 
ــادی مخاطــب جــذب  ــداد زی ــار آن تع وارد و در کن

کنیــم تــا بــه ســمت توســعه فنــاوری زنجیره بلــوک 
در ایــران قــدم برداریــم.

فنــاوری زنجیره بلــوک در ایــران در ابتــدای راه قــرار 
ــی  ــت حقوق ــک ماهی ــوان ی ــوس به عن دارد و ققن
مســیری طوالنــی را در زمینه توســعه پیــش رو دارد. 
ــت  ــد اس ــاختی قدرتمن ــن زیرس ــاوری باک چی فن
ــت  ــت مدیری ــد و قابلی ــات قدرتمن ــا ارتباط ــه ب ک
تراکنش هــا بــا ســرعت بــاال و به صــورت در 
لحظــه باعــث شــده ایــن فنــاوری بتوانــد بــا امنیــت 
ــاال تراکنش هــا را نهایــی کنــد. فرآیندهایــی کــه  ب
ــام  ــوک انج ــر زنجیره بل ــی ب ــبکه های مبتن در ش
ــد و ریســک  ــی برخوردارن ــت باالی ــود از امنی می ش
ــوس  ــت. ققن ــن اس ــیار پایی ــا بس ــب در آن ه تقل
به عنــوان یــک زیرســاخت قدرتمنــد می توانــد 
در هــر جایــی کــه بحــث مبادلــه، امنیــت و احــراز 
هویــت مطــرح باشــد از طریــق فنــاوری باک چین 
ســرویس های امــن و ســریعی را توســعه دهــد کــه 
ــر بســتر  ــی ب ــا و محصوالت ــروز توکن ه ــه ام ــا ب ت

ایــن شــبکه تعریــف شــده اســت.

چرا افراد بايد وارد ققنوس شوند؟
ــتن  ــرز نداش ــث حدوم ــم، بح ــکات مه ــی از ن یک
می توانیــد  به راحتــی  شــما  درواقــع  اســت؛ 
هــر خدمتــی را به صــورت بین المللــی عرضــه 
ــد  ــود خواه ــی وج ــای قانون ــه چالش ه ــد؛ البت کنی
ــا  ــاز مبادله ه ــاوری زمینه س ــن فن ــا ای ــت؛ ام داش
و همکاری هــای بین المللــی اســت. ققنــوس در 
ــی را  ــانی مذاکرات ــع انس ــر روی مناب ــه ب ــن زمین ای
شــروع کــرده اســت کــه بــا رفــع موانــع سیاســی، 
رگوالتــوری و تحریم هــا کمــک کــرده باشــد؛ البتــه 
در زمــان تحریــم برنامــه داریــم تــا خدمــات خوبــی 

ــم. ــه دهی ــراد ارائ ــه اف را ب
در نقشــه راه ققنــوس انتظــار داریــم تعــداد توکن هــا 
بــه 50 برســد و ناشــرهایی جدیــد بــا اعتبــار خوب و 
بــا دارایی هــای جــذاب بــه شــبکه ققنــوس بپیوندند. 
در یــک کام، مــردم بــه خاطــر محصــوالت 
ققنــوس بایــد بــه ســمت ققنــوس حرکــت کننــد؛ 
چراکــه ققنــوس دارایی هــا را حفــظ می کنــد و 
ــود  ــرمایه گذاری وج ــی در س ــال محدودیت درعین ح

نــدارد و می تواننــد بــا هــر مقدار ســرمایه وارد شــوند 
ــی خــود را در بســتری امــن و تضمین شــده  و دارای
ســرمایه گذاری کننــد و در هــر زمــان دارایــی خــود 
ــد.  ــل کنن ــز دیگــری تبدی ــا هــر چی ــول ی ــه پ را ب
ایــن موضوعــات باعــث جلــب اعتمــاد مــردم 
ــک  ــه بان ــز، مجموع ــن راســتا نی می شــود. در همی
پارســیان به عنــوان یکــی از ســرمایه گذاران پلتفــرم 
ققنــوس در نظــر دارد تــا در آینــده بســیار نزدیــک 
بــا توکنایــز کــردن امــاک تــا 500 میلیــارد تومــان 

ــد. ــرمایه گذاری کن س
ــن  ــداران توک ــر و خری ــرای ناش ــوس ب ــه ققن آنچ
دارد، حفــظ ارزش ســرمایه، ســودآوری، ســهولت در 

ــی اســت. ــت در دارای اســتفاده و ایجــاد امین

روند رشد يک سال گذشته ققنوس را 
چطور ارزيابی می کنید؟

رونــد رشــد ققنــوس از منظــر برندینگ بســیار خوب 
بــوده اســت؛ ضمــن اینکه رگوالتور شــناخت بســیار 
خوبــی از توانمندی هــای ایــن مجموعــه دارد. از 
طــرف دیگــر، افــراد فعــال در حــوزه اقتصــاد توکــن 
و زنجیره بلــوک نیــز شــناخت بســیار خوبــی از ایــن 
مجموعــه دارنــد. درعین حــال، ققنــوس به مــرور در 
حــال رشــد اســت و مــردم نیــز ققنــوس را خواهنــد 
ــا  ــت؛ ام ــات اس ــدی آن تبلیغ ــه نیازمن ــناخت ک ش
ــم  ــیع داری ــات وس ــش تبلیغ ــی را در بخ چالش های
ــداد  ــری را در تع ــا رشــد بی نظی ــع آن ه ــا رف ــه ب ک

ناشــرین و شــهروندان تجربــه خواهیــم کــرد.

با توجه به ظرفیت های متعدد و 
ارزشمند هلدينگ داده پردازی و شرکت های 
ارزشمند زيرمجموعه، هلدينگ داده پردازی 

به عنوان میزبان شبکه ققنوس چه 
برنامه هايی را برای توسعه ققنوس در نظر 

دارد؟
ــروه  ــیان و گ ــک پارس ــه بان ــوس در مجموع ققن
داده پــردازی پارســیان از اهمیــت باالیــی برخــوردار 
اســت. کارمنــدان متعــددی در مجموعــه پارســیان 
ــوس و  ــبکه ققن ــای ش ــه از مزای ــد ک ــا دارن تقاض
دریافــت توکــن پیمــان بهره منــد شــوند؛ از ســویی 
دیگــر تــا ســقف 500 میلیــارد تومــان دارایی هایــی 
را ازجملــه ملــک در ققنــوس عرضــه خواهیــم کرد و 
اولیــن افــرادی کــه متقاضــی خریــد ایــن توکن هــا 
هســتند کارکنــان مجموعــه پارســیان خواهنــد بــود.

تاکیــد دارم کــه مجموعــه بانــک پارســیان و گــروه 
داده پــردازی پارســیان اهمیــت ققنــوس را درک 
ــد و مدیرعامــل بانــک پارســیان به صــورت  می کنن
ویــژه بــه ققنــوس نــگاه دارد و بیشــترین حمایــت 
را از مجموعــه ققنــوس داشــته اســت کــه نشــان از 
اهمیــت ققنــوس بــرای مجموعــه بانــک پارســیان 

دارد.

روزی خواهد رسید که تمام 
دارایی  ها در قالب توکن عرضه 

شود و مبادله ها و سرمایه گذاری ها 
به صورت دیجیتال انجام خواهد 
شد. مجموعه بانک پارسیان به 
دنبال عرضه امالک تا سقف 500 
میلیارد ناموت در ققنوس است.
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 چشمی به پس،
چشمی به پیش

چارچوب حقوقی برای توکنایز کردن اموال غیرمنقول؛

از زمــان خیلــی دور و پــس از قانــون مدنــی، قانــون 
ثبــت اســناد و امــاک هــم تصویــب شــده اســت؛ 
ــت  ــزار و ســیصد و ده. دول ــی ســال ه ــان حوال هم
مرکــزی در آغــاز نوســازی آســتین بــاال زده و یــک 
دفتــرکل واحــد درســت کــرده و هــر قطعــه از خــاک 
ــا  ــت و ب ــرده اس ــماره گذاری ک ــت را ش ــن مملک ای
ترتیــب خاصــی مالــک هــر قطعــه نیــز مشــخص و 
ــرای  ثبــت شــده اســت. تشــریفات خاصــی هــم ب
ــه شــده اســت  ــال مالکیــت در نظــر گرفت نقل وانتق
و دفترودســتکی بــرای آن تهیــه شــده اســت. دفاتــر 
ثبــت اســناد رســمی همه جــا ایجــاد شــده و فــرض 
شــده هیــچ تغییــری نمی تــوان ایجــاد کــرد؛ مگــر 
اینکــه در نوشــته ای ثبــت و ضبــط شــده و در 

جواد فراهانی
حقوقدان

Javadfarahani15@gmail.com

دفتــرکل کــه نــزد دولــت اســت، منعکــس شــود؛ در 
غیــر ایــن صــورت اثــری نــدارد. یــک نظــام کامــا 
ــطه  ــتقیم و بی واس ــرل مس ــت کنت ــز و تح متمرک
دولــت. ســند رســمی ملــک نــزد مامور صاحیــت دار 
ــم  ــاری تنظی ــررات ج ــن و مق ــق قوانی ــی طب دولت
ــته  ــن گذاش ــدا چنی ــرار از ابت ــول و ق ــود. ق می ش
ــهم  ــد س ــش دانگ و ص ــک ش ــر مل ــه ه ــده ک ش
ــرادی  ــراکتی و انف ــورت ش ــت به ص ــد و مالکی باش
ممکــن باشــد. تشــریفات خاصــی هــم بــرای افــراز، 
تفکیــک، ادغــام و تجمیــع در همــان قانــون ثبــت 
ــن  ــرکت در قوانی ــاس ش ــت. اس ــده اس ــدارک ش ت
 حقوقــی مــا شــرکت امــوال اســت و قواعــد آن معلوم

ــال از  ــن م ــردن عی ــا جداک ــی ب ــم حقوق ــن نظ ای

ــه  ــبت ب ــا نس ــه کار و حقوقدان ه ــوال محافظ ــی معم ــای حقوق ذهن ه
هــر تغییــری محتــاط هســتند. معمــوال اولیــن واکنش هــر حقوقــدان در 
مقابــل موضوعــات جدیــد رجــوع بــه قانــون مــادر اســت و قدیمی تریــِن 
قوانیــن، قانــون مدنــی. قانــون مدنــی تقریبــا نــود ســال پیــش تصویــب 
شــده اســت. بــا عبــارت آن زمــان، در ســه جلــد؛ جلــد اول، در امــوال و 
جلــد دوم در اشــخاص و جلــد ســوم در ادلهــی اثبــات دعــوی. نه صــد و 
پنجاه وپنــج مــاده از هــزار و ســیصد و ســی وپنج مــاده قانــون مدنــی در 
جلــد اول و دربــاره امــوال اســت. کتــاب اول آن در بیــان امــوال و مالکیت 
به طورکلــی اســت و کتــاب دوم آن دربــاره تملــک. ظاهــرا تکلیــف امــوال 
حتــی از خــود اشــخاص هــم مهم تــر بــوده و مــواد بیشــتری بــه آن هــا 
اختصــاص داده شــده اســت. سیســتم حقوقــی تعیین شــده بــرای امــوال 
ــرده و جــواب داده اســت. حــال  ــز کار ک ــود ســال کجــدار و مری ــرای ن ب
اولیــن پرســش حقوقــدان ایــن اســت کــه چــرا بــه ترکیــب برنده دســت 
ــر هــم  بزنیــم. نگرانــی حقوقــدان ایــن اســت کــه نکنــد نظــم امــوال ب

بخــورد.

ــاره  ــال از اج ــح م ــع و صل ــز بی ــع آن و تمای مناف
ــوق  ــا حق ــا ب ــده و بعده ــفاف ش ــاع ش ــق انتف و ح
ــه  ــب و پیش ــق کس ــرقفلی و ح ــد س ــی مانن تبع
ــم  ــیار مه ــش بس ــت و بخ ــه اس ــعه یافت ــز توس نی
ــت. ــازمان داده اس ــی را س ــام حقوق ــی از نظ  و بزرگ

ــرای تســهیل و انعطــاف  ــه دهه هــای اخیــر ب تجرب
ــوده  ــق نب ــدان موف ــز چن ــی نی ــم حقوق ــن نظ ای
ــت  ــم ثب ــر نظ ــرار ب ــای اص ــی به ج ــت. وقت اس
رســمی امــاک نــزد دفاتــر ثبــت اســناد رســمی و 
انعــکاس آن هــا در دفتــرکل ســازمان ثبــت اســناد، 
مبایعه نامه هــای عــادی بیــن مــردم و بــدون دخالــت 
مقامــات رســمی و بی نیــاز از هرگونه تشــریفات ویژه 
جــواز داده شــد، عمــا نظــم ثبتــی کشــور بــر هــم 

ــت و  ــی ثب ــادی در جای ــای ع ــورد. مبایعه نامه ه خ
ــاد  ــب زی ــف و تقل ــر تخل ــدند و خط ــط نمی ش ضب
شــد. از فــروش مــال غیــر تــا فــروش یــک ملــک 
بــه چنــد نفــر و کاه بــرداری و فــروش اموالــی کــه 
ســند یــا پایــان کار ندارنــد یــا توقیــف هســتند یــا 
فــروش امــوال مشــاع بــدون رضایــت ســایر شــرکا 
یــا ترهیــن مالــی کــه قبــا بــا ســند عــادی فروخته 
ــواع و  ــزد بانــک. ان ــوان وثیقــه ن شــده اســت، به عن
اقســام دعــاوی ملکــی کــه شــاید حــدود یک ســوم 
کل دعــاوی در نظــام قضائــی را تشــکیل می دهــد.

دفترکل توزيع شده و سود همگانی

ــام  ــک نظ ــاد ی ــرای ایج ــی ب ــای نافرجام تاش ه

ایــن  بــرای  دفتــرکل  نوعــی  و  شــماره گذاری 
کــه  گرفتــه  صــورت  عــادی  مبایعه نامه هــای 
بیــن مــردم به عنــوان »قولنامــه بــا کــد ره گیــری« 
رواج پیــدا کــرده اســت؛ امــا اگــر از هــر حقوقدانــی 
راهــکار پرس وجــو شــود، احتمــاال تجویــز وی 
ــای  ــت و احی ــته اس ــمت گذش ــه س ــد ب ــی بلن گام
نظــام دفتــرکل اســناد رســمی و جمع کــردن 
ــادی از نظــام امــاک کشــور.  بســاط ســندهای ع

ــم.  ــگاه کنی ــوع ن ــه موض ــده ب ــه آین ــاال از زاوی ح
ــرای حل وفصــل  ــد ب ــاوری چــه کمکــی می توان فن
ــای  ــد؟ وانفس ــته باش ــه داش ــکات پیش گفت مش
ــای  ــا فراینده ــوان ب ــه می ت ــادی را چگون ــناد ع اس
اعتبارســنجی، احــراز هویــت، احــراز اصالــت و احــراز 

قانون دان
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قانون دان

یکتایــی معاملــه دربــاره امــاک بــه کمــک فنــاوری 
ــد  ــن باش ــد ای ــی می توان ــرد؟ دیدگاه ــت ک مدیری
کــه بــار ایــن تکالیــف را بــر دوش دولــت بیندازیــم 
و مثــا در قوانیــن باالدســتی توســعه ماننــد قانــون 
برنامــه توســعه مــدام تاکیــد کنیــم کــه دولــت بایــد 
ــت  ــرای ثب ــک ب ــی و الکترونی ســامانه های دیجیتال
ــدام  ــد و م ــدارک ببین ــات ت ــن معام ــط ای و ضب
دقــت کنــد تخلفــی اتفــاق نیفتــد و مــدام قوانیــن 
را ســختگیرانه تر کنــد و پــس از وقــوع معاملــه 
مشــکل دار، دنبــال دادگاه و پاســگاه باشــد تــا مقصــر 
را مجــازات کنــد. مــا هم بنشــینیم و امیدوارم باشــیم 
ــدگاه  ــا دی ــد؛ ام ــرت بگیرن ــد و درس عب ــه ببینن بقی
ــن  ــی از ای ــه بخش ــد ک ــن باش ــد ای ــر می توان دیگ
تکلیــف ســنگین و غیرقابل تحمــل را از دوش دولــت 
ــم  ــط بگذاری ــده ای وس ــرکل توزیع ش ــم. دفت برداری
ــاره  ــود درب ــات خ ــم معام ــویق کنی ــه را تش و هم
امــاک را در آن ثبــت و ضبــط نماینــد. در بلندمــدت 
همــه از وجــود چنیــن دفتــرکل توزیع شــده ای ســود 
می برنــد؛ زیــرا عمــده جرائــم ملکــی ماننــد جعــل و 
اســتفاده از ســند مجعــول و کاه بــرداری و فــروش 
مــال غیــر و معاملــه بــه قصــد فــرار از دیــن، عمــا 
بــا الزامــات و لــوازم ایــن دفتــرکل توزیع شــده 
می شــود. حل وفصــل  باک چیــن  بســتر   بــر 

هــرگاه کاربــران احــراز هویــت شــوند، مشــخصات 
ــرایط  ــود و ش ــتی درج ش ــکان به درس ــوال و مال ام
ــراردادی  ــر بســتر ق ــرارداد و طرفیــن آن ب ــاد ق و مف
هوشــمند ثبــت شــود، عمــا مجــال کمــی بــرای 
وقــوع تخلــف و تقلــب باقــی می مانــد. احــراز 
هویــت، احــراز اصالت، احــراز یکتایی و اعتبارســنجی 
چنانچــه بخــش تفکیک ناپذیــر فنــاوری باک چیــن 
ــای  ــد. به ج ــاد کن ــاوت را ایج ــد تف ــت، می توان اس
و  دولت محــوری  بــه  حقوقــی  نظــام  تمرکــز 
رویکــرد پســینی بــه پیگیــری جرائــم، فضائــی برای 
ــه  ــبت ب ــگیرانه نس ــرد پیش ــهروندمداری و رویک ش
 دعــاوی حقوقــی و کیفــری ملکــی ایجــاد می شــود؛

ــاز راه  ــه آغ ــت؛ بلک ــرا نیس ــام ماج ــن تم ــا ای ام
و  دردســرها  امــاک  ذاتــی  اوصــاف  اســت. 
گیروگرفتاری هــای خاصــی را از قدیــم بــرای نظــام 
ــی از  ــون مدن ــت. قان ــته اس ــراه داش ــی به هم حقوق
ــول و غیرمنقــول  ــه منق ــوال را ب همــان اول کار، ام
ــون  ــاده دوازده قان ــق م ــت. طب ــرده اس ــیم ک تقس
ــی  ــه از محل ــول آن اســت ک ــال غیرمنق ــی، م مدن
بــه محــل دیگــر نتــوان نقــل نمــود؛ اعــم از اینکــه 
ــل  ــطه ی عم ــا به واس ــد ی ــی باش ــتقرار آن ذات اس
انســان به نحوی کــه نقــل آن مســتلزم خرابــی 
یــا نقــص خــود مــال یــا محــل آن باشــد. امــاک 
فــرد اجــای امــوال غیرمنقــول هســتند. بــه لحــاظ 
حقوقــی، کاربــری هــر ملــک را دولــت با تشــریفاتی 
معلــوم می کنــد و اســتفاده از امــوال بایــد بــه نحــوی 
باشــد کــه بــا قوانیــن جــاری و حقــوق همســایگان 
)ســایر مالــکان( تضــادی نداشــته باشــد. بــه لحــاظ 

اقتصــادی نیز نقدشــوندگی و خردشــوندگی ســرمایه 
مالــک به صــورت ملــک بســیار دشــوار اســت؛ زیــرا 
ــک )شــش دانگ و صــد  ــک مل ــاص تفکی ــوع خ ن
ــاز  ــی )نی ــام حقوق ــراکت در نظ ــد ش ــهم( و قواع س
ــادی(  ــرف م ــر تص ــرای ه ــرکا ب ــام ش ــه اذن تم ب
ــوان  ــک داری را به عن ــادی مل ــی اقتص ــا چابک عم
فعالیــت اقتصــادی کاســته اســت. بــه همیــن 
ــودن  ــول ب ــه غیرمنق ــوال ب ــن ام ــل، تســمیه ای دلی
ــد. ــته باش ــم داش ــتعاری ه ــای اس ــد معن  می توان

حــال در نظــر بگیریــد فنــاوری بــه مــا امــکان دهــد 
ــه  ــا بلکــه ب ــا میلیــون ی ــه هــزار ی صــد ســهم را ب
ــه  ــی ک ــم؛ توکن های ــیم کنی ــن تقس ــارد توک میلی
مســتقیما بــه شــراکت در ملــک منجــر نشــوند تــا 
محدودیت هــای شــراکت و مــال شــریکی بــر 
ــار  ــه اعتب ــی کــه ب آن حمــل شــود؛ بلکــه توکنهای
ــده اند و در  ــد ش ــخص تولی ــی مش ــتوانه ملک و پش
ــن  ــار و تضمی ــه اعتب ــک وثیق ــت مل ــت قیم حقیق
نقدشــوندگی و بازخریــد آن هــا باشــد. ایــن توکن هــا 
به آســانی و در لحظــه نقدپذیــر خواهنــد بــود و نیــاز 
ــک  ــی کل مل ــه بزرگ ــدی ب ــود خری ــم نمی ش ه
و خریــداری بــرای کل مبیــع )چیــزی کــه معاملــه 
ــیار  ــم انداز بس ــن چش ــود. ای ــتجو ش ــود( جس می ش
بدیــع اســت و قیدوبندهــای زیــادی را از پــای نظــام 
ــاز  ــول ب ــوال غیرمنق ــوق ام ــا حق ــط ب ــنتی مرتب س
می نمایــد. ایــن معامــات بــدون دخالــت دولــت و با 
ریســک حقوقــی بســیار کــم و بــا اعتبــار قابل توجــه 
ممکــن خواهــد بــود. البتــه کــه بســیاری از ابزارهای 
فعلــی حقــوق ماننــد عقــود معیــن بــا ســابقه محکم 
فقهــی و قانونــی خــود در ایــن راه بــه کار می آیند. در 
نظــر بگیریــد شــرکتی کــه نیــاز بــه تامیــن ســرمایه 
ــز  ــود را توکنای ــزی خ ــر مرک ــاختمان دفت دارد، س
ــای  ــد توکن ه ــد و بع ــتریان بفروش ــه مش ــد و ب کن
همــان ســاختمان را بــا اجــاره بــه شــرط تملیــک بــا 
درنظرگرفتــن اصــل ثمــن و بهــای اجــاره خریــداری 
نمایــد. چنین ســازوکاری از مفاهیم ســنتی و جاافتاده 
ــه لحــاظ  ــا ب ــی دور نیســت؛ ام نظــام حقوقــی خیل
اقتصــادی نیــز می توانــد بســیار بــه کار بیایــد؛ بــدون 
 اینکــه بــا مانــع شــرعی و قانونــی نیــز مواجــه باشــد.

ــازاد  ــاک م ــه ام ــد ک ــر بگیری ــا بانکــی را در نظ ی
ــازار  ــود ب ــرایط رک ــار دارد و در ش ــیاری در اختی بس
پیداکــردن مشــتری بــرای شــش دانِگ حتــی یکــی 
از ملک هایــش بــا ارزش بــاالی صــد میلیــارد تومان 
ــک  ــردن مل ــرد ک ــت. خ ــه اس ــواری مواج ــا دش ب
ــای کوچــک و ایجــاد فرصــت  ــه توکن ه ــزرگ ب ب
ــا  ــی ب ــه شــهروندان، حت ــرای هم ســرمایه گذاری ب
ــداری  ــرای نگه ــرکتی ب ــاد ش ــم و ایج ــرمایه ک س
امــاک و توزیــع و انتشــار ایــن توکن هــا و نظــارت 
ــا از  ــی آن ه ــویه فیزیک ــا تس ــروش ی ــر خریدوف ب

ــراکت و  ــع، ش ــی، بی ــاری حقوق ــازوکارهای ج س
ضمانــت خیلــی دور نیســت؛ امــا ممکــن اســت بــه 
نتایجــی بســیار موثرتــر برســد. ایــن توکنایــز کــردن 
به عنــوان ســازوکار تامیــن ســرمایه جمعی نیــز قطعا 
می توانــد بــه کار آیــد کــه ســوابق نســبتا مشــابهی 
 بــرای آن در نظــام بورســی کشــور وجــود دارد.

ــد  ــواری هایی روی خواه ــا و دش ــا پیچیدگی ه قطع
داد و در ایــن یادداشــت قصــد ایــن وجــود نــدارد کــه 
ــر  ــود. اگ ــز ش ــطحی نگری تجوی ــاده انگاری و س س
ــق  ــی در تحق ــی قبل ــی و قانون ــازوکارهای حقوق س
ــی  ــات اجتماع ــادی و مقتضی ــداف اقتص ــه اه کلی
ــه  ــازی ب ــا نی ــود، اساس ــد ب ــی و مفی ــی کاف کنون
نهادهــای جدیــد و فناوری هــای تــازه پیــش 
ــازی  ــه نی ــازه ای پاســخ ب ــاوری ت ــر فن ــد. ه نمی آم
ــده اند  ــق نش ــی موف ــازوکارهای قبل ــه س ــت ک اس
ایــن  مقصــود  باشــند.  آن  جواب گــوی  تمامــا 
ــای الزم  ــه ابزاره ــی هم ــام حقوق ــه نظ ــت ک نیس
ــی و  ــد و پیش بین ــت جدی ــت وضعی ــرای مدیری ب
ــای  ــج فناوری ه ــار و نتای ــه آث ــه هم ــخ گویی ب پاس
ــود و  ــبین ب ــوان خوش ــی نمی ت ــد را دارد؛ حت جدی
ادعــا کــرد کــه لزومــا به کارگیــری ایــن فناوری هــا 
بــا واکنش هــا و موانــع نظــام حقوقــی مواجــه 
ــد  ــا چشــم انداز ظهــور فناوری هــای جدی نشــود؛ ام
هیچ وقــت منتظــر اخــذ مجــوز از حقوقدانــان باقــی 
نمی مانــد. فنــاوری پیــش مــی رود و نظــام حقوقــی 
ــد  ــای جدی ــا نیازه ــود را ب ــت خ ــر اس ــز ناگزی نی
 متحــول نمایــد تــا کنترل نســبی خــود را حفــظ کند.

از  صدســال  امــا  محافظه کارنــد  حقوقدان هــا 
قانــون مدنــی گذشــته و مــا ناگزیریــم بــرای 
بپروریــم. ســر  در  خیاالتــی  آینــده   صدســال 

ــهروندی  ــای ش ــوق و آزادی ه ــی حق ــئله اصل مس
از  اســتفاده  نمی توانیــم  به راحتــی  مــا  اســت. 
فناوری هــای جدیــد را ممنــوع کنیــم و آزادی عمــل 
و حــق آن هــا در برخــورداری از آخریــن ســطح 
ــده  ــی را نادی ــت زندگ ــود کیفی ــرای بهب ــاوری ب فن
بگیریــم. در نظــام حقوقــی اصــل بــر اباحــه و آزادی 
ــط  ــی مشــروع و مرتب ــه دلیل ــه ب ــر اینک اســت مگ
ــع عمومــی، محــدود کــردن آزادی ضــروری  ــا نف ب
باشــد. اگــر شــهروندان خــود بخواهنــد دســت به کار 
شــوند و دفتــرکل توزیع شــده ای تــدارک ببیننــد تــا 
همــه معامــات خــود را بی غل وغــش در آن ثبــت 
ــی  ــژه وقت ــا آســان نیســت؛ به وی ــع آن ه ــد، من کنن
ــی  ــام فعل ــرادات نظ ــدی و ای ــس در ناکارآم هیچ ک

ــدارد. ــز شــک و شــبهه ای ن نی

نظام حقوقی باید چشــمی به گذشته داشته باشد و چشمی 
بــه آینــده. امــوال غیرمنقــول دارنــد پــا درمی آورنــد و چابک 
 می شــوند. خــرد و نقدپذیــر می شــوند. توکــن می شــوند.

بهتر است آماده باشیم.

ــان  ــا بی ــاط ب ــر ارتب ــه عص ــا هفته نام ــو ب ــی در گفت و گ ــی عبداله عل
این کــه باک چیــن یــک فنــاوری اســتراتژیک اســت، امــا نبایــد 
کنیــم، گفــت: گــزارش  نــگاه  فنــاوری  به عنــوان  آن  بــه  صرفــا 
هایــپ ســایکل گارتنــر کــه در حــوزه باک چیــن منتشــر شــده، 
شــروع  تبلیغــات  از  کــه  اســت  کــرده  طبقه بنــدی  را  فناوری هــا 
موضــوع  منحنــی  باالتریــن ســطح  در  کــه  زمانــی  تــا  می شــود 
در  باک چیــن  مهــم  نقــش  می شــود؛  مطــرح  هوشــمند  مالیــات 
حوزه هــای  و  حاکمیــت  آمــوزش،  بیمــه،  بهداشــتی،  مراقبت هــای 

اســت. قابل مشــاهده  مختلــف 
ــاوری  ــزود: فن ــاد اف ــات وزارت اقتص ــاوری اطاع ــز فن ــس مرک رئی
باک چیــن در حوزه هــای مختلــف تاثیرگــذار اســت و کارشناســان 
ــه کاربردهــای وســیع خواهــد رســید؛  ــا ســال 2023 ب ــد کــه ت معتقدن
ــه ســمت باک چیــن  ــر همیــن اســاس، بســیاری از مباحــث الزامــا ب ب

ــت خواهــد شــد. هدای
بســیار  باک چیــن  ماننــد  فناوری هایــی  درمجمــوع  داد:  ادامــه  او 
مهــم و اســتراتژیک هســتند کــه بایــد بــرای آن برنامــه داشــته 
ــا  ــم؛ ام ــه آن پرداخته ای ــمند ب ــاد هوش ــت اقتص ــا در صنع ــیم. م باش
ــه  ــه البت ــم ک ــز می کنی ــوزه پرهی ــن ح ــه ای ــه ب ــا فناوران ــگاه صرف از ن
ــد  ــه بای ــم؛ بلک ــت بدهی ــان را از دس ــه زم ــت ک ــی آن نیس ــه معن ب

ــم. ــش بروی ــم و پی ــر بگیری ــاد آن را در نظ ــب و ابع ــام جوان تم

بــا اعــالم دکتــر علــی عبداللهی:

قـقـنـوس
مجوز تامیـن 
مـایل جمـعی 

مبتـین بر 
بال ک چنی را 
دریافت کرد

ــار  ــاد اظه ــمند وزارت اقتص ــاد هوش ــعه اقتص ــز توس ــس مرک رئی
ققنــوس  پلتفــرم  بــه  مجــوزی  اخیــر،  هفته هــای  در  داشــت: 
کــراد  درزمینــه  زنجیره بلــوک  فنــاوری  از  اســتفاده  جهــت 
ــورس  ــه فراب ــد؛ در کمیت ــی( داده ش ــی جمع ــن مال ــگ )تامی فاندین
ــا  ــته، ام ــود داش ــن وج ــاره باک چی ــره درب ــی و غی ــث فقه مباح

اتفاقــات خوبــی رخ داده اســت. بااین حــال در فرابــورس 

تامین مالی جمعی در پلتفرم ققنوس

ــذب  ــور ج ــن به منظ ــیوه ای نوی ــی، ش ــی جمع ــن مال ــکار تامی راه
ــه شــمار مــی رود کــه  ــزرگ ب ســرمایه در پروژه هــای کوچــک و ب
ــخصی  ــغ مش ــت مبل ــا پرداخ ــران ب ــادی از کارب ــداد زی در آن تع
ــرفت  ــروژه، در پیش ــک پ ــرمایه گذاری در ی ــن س ــد ضم می توانن

ــند. ــهیم باش ــعه آن س و توس
زیرســاخت  بزرگ تریــن  و  اولیــن  به عنــوان  ققنــوس،  پلتفــرم 
مبتنــی بــر فنــاوری دفتــرکل توزیع شــده در ایــران توانســته، 
و  ایجــاد  توکــن  بــر  مبتنــی  را  جمعــی  مالــی  تامیــن  شــیوه 
ــزرگ  ــک و ب ــب وکارهای کوچ ــب کس ــن ترتی ــد؛ بدی ــه کن عرض
ــه  ــن نســبت ب ــار توک ــوس و انتش ــبکه ققن ــق ش ــد از طری می توانن

ــد. ــدام کنن ــی اق ــن مال تامی

راهــکار تامیــن مالــی جمعــی )Crowd Funding(، شــیوه ای نویــن به منظــور جــذب ســرمایه در پروژه هــای کوچک 
ــا پرداخــت مبلــغ مشــخصی می تواننــد ضمــن  ــران ب و بــزرگ بــه شــمار مــی رود کــه در آن تعــداد زیــادی از کارب

ســرمایه گذاری در یــک پــروژه، در پیشــرفت و توســعه آن ســهیم باشــند.

چرا امالک را توکنیزه کنیم؟

ضرورت آمادگی
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ازآنجاکــه یکــی از هشــت دســته ذی نفعــان شــبکه ققنــوس را برنامه نویســان و تیم هــای 
ــر و  ــاط موث ــراری ارتب ــه برق ــه دغدغ ــوس همیش ــد، ققن ــکیل می ده ــتارت آپی تش اس
کاربــردی بــا ایــن دســته از ذی نفعــان تاثیرگــذار خــود را داشــته و دارد. از ســویی دیگــر، در 
دو ســال فعالیــت شــبکه ققنــوس و تغییــر رویکــرد ایــن مجموعــه در حرکــت بــه ســمت 
توســعه محصــوالت غیرمالــی مبتنــی بــر فنــاوری دفترکل توزیع شــده، بســیاری مســائل 
و چالش هــای جدیــد در اکوسیســتم ققنــوس بــروز و ظهــور کــرده اســت. دغدغــه ارتبــاط 
ــا تیم هــا و اســتارت آپ های فعــال در حــوزه باک چیــن و DLT و نیــز مســائل و  موثــر ب
چالش هــای پیــش روی ققنــوس، ایــن مجموعــه را بــه ایــن فکر واداشــت تــا با برگــزاری 
یــک مســابقه توســعه محصــول مبتنی بــر دفتــرکل توزیع شــده، ضمــن جــذب و حمایت 
از ایده هــای خاقانــه، بــرای مســائل و چالش هــای خــود نیــز راه کارهایــی بدیــع به دســت 

آورد.
 بــه همیــن منظــور، ایــن شــرکت بــا تعریــف  15 چالــش اساســی خــود در قالــب  15 
 kuknos.ir/hackathon ویدئــو کــه شــرح آن بــه همــراه اســامی مربیــان رویــداد  در آدرس
ــه عمــل مــی آورد  ــوآور دعــوت ب آورده شــده اســت، از تیم هــا و شــرکت های خــاق و ن
تــا ضمــن ارائــه راه کارهــای خــود، از جوایــز ارزنــده ایــن مســابقه جمعــا بــه ارزش 60 هــزار 
توکــن پیمــان )معــادل 60 گــرم طــای 24 عیــار( بهره منــد شــوند و نیــز از زیرســاخت و 

امکانــات شــتاب دهنده های ققنــوس نیــز اســتفاده نماینــد.
بــرای شــرکت در ایــن مســابقه هیجان انگیــز، نیــاز اســت ابتدا به ســایت هکاتــون ققنوس 
مراجعــه کنیــد و بــا چالش هــای ققنــوس آشــنا بشــوید. در گام بعــدی بایســتی در صــورت 
 KAT1 تمایــل بــه شــرکت در ایــن رویــداد، کیف توکــن ققنــوس را نصــب و یک توکــن
بــه ارزش 7000 ریــال خریــداری نماییــد. در ایــن مرحلــه و بعــد از خریــد توکــن، به ســایت 

هکاتــون مراجعــه و در فــرم مربــوط، تیــم خــود را ثبــت کنید.
چالش های ققنوس به شرح زیر است:

  توسعه کیف توکن ققنوس          وام دهی فردبه فرد
  بیمه فردبه فرد                              حسابداری مبتنی بر دفترکل توزیع شده

  ثبت دارایی فکری مبتنی بر دفترکل توزیع شده
  گواهی دیجیتال PKI مبتنی بر دفترکل توزیع شده

   تامین مالی جمعی مبتنی بر دفترکل توزیع شده

 کاربرد دفترکل توزیع شده در شهرداری ها
   توسعه مدل های یادگیری هوشمند مبتنی بر دفترکل توزیع شده

   زنجیره تامین مبتنی بر دفترکل توزیع شده
  پرونده سامت مبتنی بر دفترکل توزیع شده

  سکوی بورس اماک مبتنی بر دفترکل توزیع شده
  رای گیری  و  انتخابات  مبتنی بر دفترکل توزیع شده 

   اسناد تجاری مبتنی بر دفترکل توزیع شده
    سایر محصوالت نوآورانه مبتنی بر دفترکل توزیع شده

در ادامــه، بــا توجــه بــه نــوع چالــش انتخابــی، مربیــان خبــره حــوزه مربوطــه در کنــار تیــم 
شــما خواهنــد بــود تــا در مراحــل توســعه محصــول اولیــه یــا همــان MVP شــما را یــاری 
کننــد. پــس ازآن بــا ارســال طرح هــا، مراحــل داوری آغــاز و درنهایــت برنــدگان اعــام و 

حمایــت از آن هــا آغــاز می شــود.
در ایــن رویــداد بــزرگ، جنــاب آقــای دکتــر ولــی اهلل فاطمــی و مهنــدس ناصــر حکیمــی 
به عنــوان ســخنرانان ویــژه حضــور دارنــد و تیــم چهارنفــره داوران را آقایــان دکتــر صمــدی 
)قائم مقــام مدیرعامــل شــرکت ققنــوس(، دکتــر طهرانــی )مدیر مرکز توســعه کســب و کار 
شــرکت ققنــوس و عضــو هیئت علمــی دانشــگاه خاتــم(، دکتــر فائــز )مدیرعامل شــرکت 
داده ورزی ســداد( و دکتــر دانشــی فر )عضــو هیئت علمــی دانشــگاه بین المللــی امــام رضای 

مشــهد( تشــکیل می دهــد.
ــت علمــی ریاســت  ــوآوری و شــکوفایی معاون ــدوق ن ــداد صن ــن روی ــی ای ــان اصل حامی
جمهــوری، شــرکت گریــن وب، گــروه داده پــردازی بانــک پارســیان، پل وینو )شــتاب دهنده 
ــان، آزمایشــگاه  ــن حامی ــار ای ــوس هســتند. در کن ــاد ققن ــت( و شــرکت و بنی ــک مل بان
باک چیــن شــریف، دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر، کارچیــن، انجمــن باک چیــن ایــران، 
انجمــن باک چیــن ســازمانی، معاونــت علمی ریاســت جمهــوری، آزمایشــگاه باک چین 
خاتــم، تکنوتجــارت )از طــرف بانــک تجــارت(، ســداد )از طــرف بانــک ملــی(، آوا گیمــز، 

شــرکت ســیتکس و شــرکت توســن نیــز قــرار دارنــد.
مجموعــه راه پرداخــت، عصــر بانــک، فینمــگ، عصــر بانــک و میهــن باک چیــن نیــز 

ــد. ــر عهــده دارن ــداد را ب به عنــوان حامــی رســانه ای، پوشــش خبــری ایــن روی
برنامه زمان بندی برگزاری این رویداد به شرح زیر است:

رویداد هکاتون ققنوس با هدف کاربردی سازی فناوری دفترکل توزیع شده )DLT( در دنیای واقعی آغاز شد

رویاپردازی کافی است؛ وقت آن رسیده که DLT را 
وارد دنیای واقعی کنیم!

انتخاب نهایی تیم های برترارائه و داوری منطقهارسال نمونه اولیه محصولدعوت حضوری و تیم سازیدوره ثبت نامشروع فراخوان

1399/08/01 الی 1399/07/01
1399/08/061399/08/071399/08/211399/08/281399/09/15

فعاالن بازار امالک در 
کرواسی بالک چین را 

پذیرفته اند

بــا توجــه بــه نقشــه راه و اهــداف پلتفــرم ققنــوس به منظــور اتصــال 
ــرکل  ــاوری دفت ــازی فن ــعه کاربردی س ــی، توس ــای جهان ــه بازاره ب
توزیع شــده و تســهیل مبادلــه توکن هــا، نســخه زبــان انگلیســی 

ــد. ــر ش ــه و منتش ــان تهی ــن پیم ــوس و توک ــبکه ققن ــپیدنامه ش س
ــه  ــان ب ــن پیم ــوس و توک ــبکه ققن ــپیدنامه ش ــی س ــخه انگلیس نس
زبــان انگلیســی بــا ویرایــش نســخه 1.3 در راســتای اتصــال پلتفــرم 
ــی  ــر جهان ــای معتب ــی و صرافی ه ــای بین الملل ــه بازاره ــوس ب ققن
ــی  ــان انگلیس ــه زب ــپیدنامه ب ــورداری از س ــزوم برخ ــه ل ــه ب ــا توج ب
تهیــه و منتشــر شــد؛ عاقه منــدان انگلیســی زبان می تواننــد بــا 
اســتفاده از ایــن نســخه بــا مفاهیــم و کاربردهــای شــبکه ققنــوس و 

ــوند. ــنا ش ــان آش ــن پیم توک
کامــل  توضیــح  به منظــور  مســتنداتی   ،)whitepaper( ســپیدنامه 
ــا  ــر ب ــه کارب ــت ک ــوالت اس ــات و محص ــتفاده از خدم ــرایط اس ش
ــت  ــاره خدم ــاز درب ــات موردنی ــی اطاع ــد تمام ــه آن می توان مطالع
ــاد ققنــوس  ــز بنی ــد؛ در همیــن راســتا نی ــا محصــول را دریافــت کن ی
ــه  ــا توکــن پیمــان )توکــن پای ســپیدنامه شــبکه ققنــوس را همــراه ب
شــبکه ققنــوس( در قالــب ســپیدنامه »شــبکه ققنــوس و توکــن 
پیمــان« منتشــر کــرده کــه تمامــی اطاعــات الزم به صــورت 

ــت. ــده اس ــه ش ــروح ارائ مش
ــی  ــبکه مبتن ــن ش ــوان اولی ــال 1398 به عن ــوس در س ــبکه ققن ش
ــد. در  ــدازی ش ــران راه ان ــده در ای ــرکل توزیع ش ــاوری دفت ــر فن ب
ایــن شــبکه شــرکت های داده ورزی ســداد  ابتــدا میزبان هــای 
ــیان  ــردازی پارس ــرکت داده پ ــی(، ش ــک مل ــی از بان ــه نمایندگ )ب
ــک  ــاوری ت ــک پارســیان(، ســرمایه گذاران فن ــه نمایندگــی از بان )ب
ــات  ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــرکت فن ــن(، ش ــروه توس ــتا )گ وس
پاســارگاد آریــان )فنــاپ_ بــه نمایندگــی از بانــک پاســارگاد(، گــروه 
فنــاوران هوشــمند بهســازان فــردا )وابســته بــه بانــک ملــت( بودنــد 
ــک  ــه بان ــته ب ــارت )وابس ــو تج ــرکت تکن ــیر ش ــه مس و در ادام

ــت. ــا پیوس ــه آن ه ــز ب ــارت( نی تج

ققنوس در مسیر 
جـهــانـی شـدن

شــرکت Telos اعــام کــرد کــه بــا همــکاری ســکوی توســعه Dapp اقدام 
ــه ارزش 35  ــی ب ــور کرواس ــاک کش ــدادی از ام ــردن تع ــزه ک ــه توکنی ب

میلیــون دالر خواهــد کــرد.
Telos یکــی از فعال تریــن ســامانه های باکچینــی در دنیــا از نظــر 
تراکنــش اســت. ایــن شــرکت اعــام کــرده اســت کــه katalyo در جریــان 
توکنیــزه کــردن ایــن امــاک، دو توکــن مجــزا صــادر خواهــد کــرد. توکــن 
ــک موردنظــر اســت و توکــن  ــت و پشــتوانه آن مل ــه مالکی ــوط ب اول مرب
ــه پشــتوانه اجاره هــای پرداخت شــده منتشــر  ــه ب ــی اســت ک دیگــر، توکن

می شــود.
مناســب  ســکوی  یــک  به عنــوان   telos از   katalyo هم بنیان گــذار 
ــرد  ــان ک ــت و خاطرنش ــرده اس ــاد ک ــاک ی ــردن ام ــزه ک ــرای توکنی ب
کــه توکنیزه کــردن و مهاجــرت بــه بســتر باک چیــن باعــث ورود 

ســرمایه گذاران بــه بــازار امــاک کرواســی خواهــد شــد.
ــن  ــه ای ــد ک ــدس می زن ــی Telos ح ــاک چین ــبکه ب ــد ش ــار ارش معم
ــای  ــف در پروژه ه ــک نقطه عط ــه ی ــد ب ــا Katalyo می توان ــکاری ب هم
توکنــی منجــر شــود. وی همچنیــن گفتــه اســت کــه اعتقــاد داریــم توکنیزه 
ــاک اســت. ــت ام ــوزه صنع ــم در ح ــک تحــول عظی ــردن شــروع کننده ی ک

ــاد  ــی ایج ــه توانای ــت ک ــمند اس ــای هوش ــکوی قرارداده ــک س Telos ی
نرم افزارهــای کاربــردی و راه انــدازی ســازمان های غیرمتمرکــز را دارد. 
ــت،  ــن EOS اس ــبکه باک چی ــه ش ــطه EOSIO ک ــه واس ــکان ب ــن ام ای
 Blocktivity ــط ــوق توس ــن ف ــبکه باک چی ــت. ش ــده اس ــود آم ــه وج ب
ــر 24  ــده و در ه ــناخته ش ــن ش ــال باک چی ــبکه فع ــن ش ــوان دومی به عن

ــد. ــی می کن ــال را میزبان ــر فع ــون کارب ــدود 4 میلی ــاعت در ح س
اســتقبال از امــاک توکنیزه شــده در مراحــل اولیــه اپیدمــی کرونــا بــه دلیــل 
ــرای راه کار هــای برخــط، به صــورت متوســط رشــدی  جســتجوی مــردم ب
4/27 درصــدی را در آوریــل تجربــه کــرد. هرچنــد کــه متخصصیــن اماک 
ماننــد متیــو مک آلـِـی کــه مدیــر تحقیقــات جهانــی در موسســه JLL اســت، 
اعتقــاد دارنــد کــه باک چیــن بــرای صنعــت امــاک کاربــردی اســت؛ امــا 

در میــزان کاربــردی بــودن آن اغــراق شــده اســت.

توکــن  و  ققنــوس  شــبکه  ســپیدنامه 
پیمــان بــه زبــان انگلیســی منتشــر شــد؛

توکنیــزه شــدن امــالک بــه ارزش 35 میلیــون دالر 
کرواسی در 

خبر
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همــکاری بــا پلتفرم هــای معاماتــی داخلــی و خارجــی یکــی از مهم تریــن 
اهــداف ققنــوس به عنــوان اولیــن و بزرگ تریــن ســکوی مبتنــی بــر دفترکل 
ــی شــدن توافــق  ــن راســتا، پــس از نهای ــران اســت. در ای توزیع شــده در ای
میــان پلتفــرم مبادلــه اکســیر و مجموعــه ققنــوس، پیمــان به عنــوان اولیــن 
توکــن ایرانــی در پلتفــرم اکســیر عرضــه و قابلیــت تبــادل آن بــا تتــر فراهــم 

. شد
گــزارش اعام شــده تــا تاریــخ 6 شــهریور از وضعیــت بــازار توکــن پیمــان/
تتــر نشــان می دهــد کــه حجــم مبــادالت ایــن بــازار بالــغ بــر 4 میلیــون و 
500 هــزار دالر بــوده اســت کــه نشــان از اســتقبال گســترده فعــاالن حــوزه 

ــازار معاماتــی دارد. دارایی هــای دیجیتــال و رمزارزهــا از ایــن ب
گفتنــی اســت؛ کارمــزد بــازار پیمان/تتــر )PMN/USDT( در یــک  مــاه اول 

فهرســت شــدن توکــن پیمــان در صرافــی اکســیر صفــر بــوده اســت.
توکــن پیمــان بــا پشــتوانه دارایی هــای مــورد تاییــد بنیــاد ققنــوس به منظــور 
پرداخــت کارمزدهــای شــبکه ققنــوس اســتفاده می شــود؛ ارزش هــر توکــن 
پیمــان معــادل یــک ســوت طــای 24 عیار اســت و نقدشــوندگی آن توســط 

میزبانــان شــبکه ققنــوس تضمین شــده اســت.
ــال در  ــه دارایی هــای دیجیت ــرم هوشــمند و برخــط مبادل ــک پلتف اکســیر ی
ایــران اســت کــه بــا تاییــد معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، 
در حــوزه فنــاوری باک چیــن و پلتفرم هــای مبادلــه دارایی هــای دیجیتــال 
در مردادمــاه ســال 1398 به عنــوان محصــول دانش بنیــان انتخــاب گردیــد؛ 
ــزی در  ــک مرک ــس کل بان ــت از ریی ــده اس ــق ش ــیر موف ــن اکس همچنی
هشــتمین همایــش بانکــداری الکترونیــک و نظام هــای پرداخــت تندیــس 
ــد. ــال را دریافــت کن ــه دارایی هــای دیجیت ــه معامل ــده درزمین کســب وکار برگزی

پلتفرم مبادله اکسیر، جفِت پیمان )PMN(/ تتر )USDT( را 
به لیست معامالتی اضافه کرد

پیمان وارد سبدهای 
معامله گران شد!

ــازار  ــت ب ــهریور از وضعی ــخ 6 ش ــا تاری ــده ت ــزارش اعالم ش گ
توکــن پیمان/تتــر نشــان می دهــد کــه حجــم مبــادالت ایــن 
بــازار بیــش از 4میلیــون دالر بوده اســت که نشــان از اســتقبال 
ــال و رمزارزهــا از  ــاالن حــوزه دارایی هــای دیجیت گســترده فع

ایــن بــازار معامالتــی دارد.

بــا توجــه بــه درخواســت تعــداد بســیاری از کاربــران کیــف توکــن ققنــوس و 
ــد ســهام توســط  ــارس، بازخری ــق ســپیدنامه توکــن آب پ همان طــور کــه طب
شــرکت تعاونــی آب رســانی فــات مرکــزی پــارس تضمیــن شــده بــود، قابلیت 
بازخریــد توکــن آب پــارس بــا نمــاد ABPARS در نســخه جدیــد )1.6.2( کیــف 
توکــن ققنــوس امکان پذیــر شــده اســت. مالــکان توکــن آب پــارس می تواننــد 
ایــن توکــن را به صــورت مســتقیم باقیمــت 36 هــزار و 300 تومــان بــه فــروش 

برســانند )بازخریــد کنند(.
بــرای انجــام عملیــات بازخریــد توکــن آب پــارس، اطاعــات هویتــی و بانکــی 
الزم بــرای بازخریــد را تکمیــل و ســپس در صفحــه اصلــی نرم افــزار و در بخش 
توکــن آ ب پــارس گزینــه بازخریــد را انتخــاب کنید تــا وارد بخــش بازخرید توکن 
شــوید؛ در ایــن مرحلــه مقــدار توکــن مــورد نظــر خــود را بــرای فــروش وارد و 
دکمــه ثبــت را انتخــاب کنیــد تــا بــا تاییــد عملیــات، مبلــغ بازخریــد به حســاب 

بانکــی شــما واریز شــود.
گفتنــی اســت، در عملیــات بازخریــد توکــن آب پــارس الزم اســت، مقــدار توکن 
مــد نظــر فــروش خــود را به صــورت عــدد صحیــح وارد کنیــد و نبایــد مقــدار 
اعامــی در بخــش فروش دارای اعشــار باشــد؛ بــرای مثال، در عملیــات بازخرید 
توکــن آب پــارس، از 9/8 توکــن، می توانیــد 9 واحــد توکــن را بــه فــروش برســانید.
الزم بــه  ذکــر اســت، انجــام بازخریــد توکــن  آب پــارس صرفــا در نســخه جدیــد 
کیــف توکــن ققنــوس فعــال اســت و ضــروری اســت کــه کاربــران عملیــات 
به روزرســانی را انجــام دهنــد. به منظــور دریافــت و نصــب نســخه جدیــد کیــف 
ــد، iOS و  ــتم عامل های اندروی ــرای سیس ــش 1.6.2( ب ــوس )ویرای ــن ققن توک
انــواع دیگــر سیســتم  عامل هــا به صفحــه دانلــود کیف توکــن ققنــوس مراجعه 

کنیــد. بــرای ایــن کار مــی توانیــد کــد QR بــاال را اســکن کنیــد.

بازخرید توکن آب پارس 
در کیف توکن ققنوس 

امکان پذیر شد
با اسکن این کد و نصب کیف توکن ققنوس می توانید توکن آب پارس را بازخرید کنید:

شــرکت ســازنده خانــه Sekisui کــه در ژاپــن واقــع شــده اســت، از 
ــدون واســطه(  ــه ای )ب ــک مرحل ــه ی ــرای تحقــق اجــاره خان ــن ب باک چی

ــرد. ــد ک ــتفاده خواه اس
ایــن شــرکت کــه از بــزرگان صنعــت خانه ســازی در ژاپــن اســت، اعــام 
کــرده کــه در حــال آماده ســازی برخــی از قراردادهــای اجــاره خــود بــرای 
ــده  ــه درج ش ــاس اعامی ــر اس ــت. ب ــن اس ــر روی باک چی ــری ب قرارگی
در وب ســایت ایــن شــرکت، شــرکت خانه ســازی sekisui قصــد دارد 
قراردادهــای اجــاره را کــه شــامل هزینــه بــرق و گاز نیــز هســت، بــر بســتر 

باک چیــن پیاده ســازی کنــد.
کاربرانــی کــه در خانه هــای اجــاره ای Shamaison ســکونت دارنــد، 
ــا واردکــردن مشــخصات فــردی ماننــد شــماره تلفــن و  می تواننــد تنهــا ب
آدرس، بــدون نیــاز بــه واســطه، خانــه موردنظــر را اجــاره کننــد. همچنیــن 
ــه  ــد داد ک ــکان را خواه ــن ام ــتریان sekisui ای ــه مش ــاوری ب ــن فن ای

ــد. ــاهده کنن ــود مش ــراه خ ــن هم ــا را در تلف قرارداده
ســایر شــرکت های خانه ســازی در سراســر دنیــا نیــز بــه ایــن ســمت پیــش 
رفته انــد. کویــن تلگــراف در ژوئــن 2019 اعــام کــرد کــه رگوالتورهــای 
ــرای  ــن را ب ــتر باک چی ــر بس ــاره ب ــای اج ــت قرارداده ــت ثب ــور مال کش

ــد. ــر و دسترســی غیرمجــاز، الزامــی کرده ان جلوگیــری از تغیی
Sekisui از ســال 2017 مشــغول بــه ســاخت سیســتم مدیریــت اطاعــات 
مســکن در کنــار KDDI و هیتاچــی بــوده و عضــوی از کنسرســیوم 
Nexchain اســت و تمــام اطاعــات خــود را کــه شــامل فنــاوری 
ــتراک  ــه اش ــیوم ب ــن کنسرس ــای ای ــایر اعض ــا س ــت، ب ــن اس باک چی

می گــذارد.

بالک چین و حذف   
 واسطه ها؛ 

این بار در بخش امالک

مقررات گــذار مالــی کشــور هلنــد )AFM(، فعالیــت ســکوی تامیــن مالــی 
ــن  ــکو از باک چی ــن س ــرد. ای ــد ک ــی Max CrowdFund را تایی جمع

ــد. ــت می کن ــاک فعالی ــه ام ــرد و درزمین ــره می ب به
ــه از AFM، گــروه امــاک MAX کــه شــرکت  ــا دریافــت ایــن تائیدی ب
ــروژه،  ــن پ ــریک ای ــکاری ش ــا هم ــت، ب ــادر Max Crowdfund اس م
Jelurida کــه در حــوزه فنــاوری دفتــرکل توزیع شــده مشــغول بــه 

ــرد. ــد ک ــکو خواه ــن س ــازی ای ــه تجاری س ــدام ب ــت، اق ــت اس فعالی
کاربــران بــرای ســرمایه گذاری کارمــزدی معــادل 0/1 درصــد از مجمــوع 
ســرمایه گذاری خــود را بــرای یک بــار پرداخــت می کننــد و بابــت 
ــغ ســرمایه گذاری به صــورت  ــز 0/1 درصــد مبل کارمزدهــای مدیریتــی نی

ــود. ــت می ش ــرمایه گذار دریاف ــه از س ماهان
ایــن پلتفــرم کــه بــرای ایجــاد فرصــت برابــر ســرمایه گذاری در بخــش 
ــا  ــرمایه گذاری ب ــازه س ــران اج ــه کارب ــت، ب ــده اس ــی ش ــاک طراح ام
ســازندگان  به این ترتیــب  می دهــد.  را  یــورو   100 ســرمایه  حداقــل 
ملــک و ســرمایه گذاران ایــن صنعــت می تواننــد از طریــق تامیــن مالــی 
ــد؛ حتــی جمــع آوری ســرمایه  جمعــی، ســرمایه را از مــردم دریافــت کنن

ــرد. ــورت پذی ــی ص ــطح بین الملل ــد در س می توان

قانون گذاران راه را برای 
ورود بالک چین به بازار 

ملک باز می کنند
کاربرانــی کــه در خانه هــای اجــاره ای Shamaison ســکونت 
ــد  ــردی مانن ــخصات ف ــردن مش ــا واردک ــا ب ــد تنه ــد، می توانن دارن
شــماره تلفــن و آدرس، بــدون نیــاز بــه واســطه، خانــه موردنظــر را 

ــد.  اجــاره کنن

پرداخت اجاره بهای خانه با بهره گیری از بالک چین تائید فعالیت سکوی تامین مالی جمعی برای امالک توسط 
مقررات گذار مالی هلند

 Max Crowdfund ــادر ــرکت م ــه ش ــالک MAX ک ــروه ام گ
ــروژه، Jelurida کــه در  ــا همــکاری شــریک ایــن پ اســت، ب
ــت  ــه فعالی ــغول ب ــده مش ــرکل توزیع ش ــاوری دفت ــوزه فن ح
ــرد. ــد ک ــکو خواه ــن س ــازی ای ــه تجاری س ــدام ب ــت، اق اس
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بــا  شــما  همــکاری  آغــاز 
ــعه  ــی در راه توس ــدم بزرگ ــوس ق ققن
بــوده   TLD و  باک چیــن  فنــاوری 
اکســیر  آشــنايی  نحــوه  از  اســت. 
بگويیــد. مــا  بــرای  ققنــوس   بــا 

آشــنایی اکســیر بــا مجموعــه ققنــوس به واســطه 
حضــور در رویدادهــای مختلــف و شبکه ســازی بــه 
ــم گذشــته برمی گــردد؛  بیــش از یــک ســال و نی
مــا در تیــم اکســیر عاقه منــد شــدیم ببینیــم کــه 
بــرای کســب وکار ققنــوس چــه اتفاقــی رخ خواهد 
ــان  ــایت و میزبان ــز س ــتا نی ــن راس داد و در همی
شــبکه ققنوس را بیشــتر بررســی کردیــم و متوجه 
ــی  ــت بزرگ ــد ظرفی ــوس می توان ــه ققن ــدیم ک ش
بــرای تحقــق اقتصــاد دیجیتــال در ایــران 
ــیر  ــه اکس ــوس از مجموع ــه ققن ــد. مجموع باش

 در گفت و گو با مدیرعامل اکسیر مطرح شد؛

ققنوس؛ ستون 
اصیل اقتصاد توکن 

در ایران
ــه  ــوس ب ــاد ققن ــد بنی ــورد تایی ــای م ــتوانه دارایی ه ــا پش ــان ب ــن پیم توک
ــی  ــن ایران ــن توک ــوان پرفروش تری ــار به عن ــالی 24 عی ــوت ط ــک س ارزش ی
از دهــم مردادمــاه ســال جــاری در پلتفــرم هوشــمند اکســیر، از پلتفرم   هــای 
مبادله هــای خوش نــام و معتبــر رمــزارز ایرانــی فهرســت شــد؛ بدیــن 
ــعه  ــتای توس ــر )USDT( در راس ــزارز تت ــا رم ــان ب ــن پیم ــازار توک ــب، ب ترتی
بســترهای معامالتــی توکــن پیمــان ایجــاد شــد و صاحبــان توکــن می تواننــد 
 پیمــان را بــه تتــر )ارز دیجیتالــی بــا پشــتوانه دالر( و بالعکــس تبدیــل کننــد.

ــن  ــیر، اولی ــه اکس ــرم مبادل ــا پلتف ــوس ب ــه ققن ــکاری مجموع ــه هم ازآنجاک
ــی  ــن ایران ــک توک ــی ی ــازار معامالت ــعه ب ــتای توس ــدی در راس ــکاری ج هم
بــه شــمار مــی رود و از اهمیــت باالیــی در حــوزه تحــول و اقتصــاد دیجیتــال 
برخــوردار اســت، بــا احســان قاضــی زاده، مدیرعامــل پلتفــرم اکســیر، دربــاره 
ــی  ــازار معامالت ــعه ب ــور توس ــیر به منظ ــوس و اکس ــه ققن ــکاری مجموع هم

ــد: ــه می خوانی ــه در ادام ــم ک ــام دادی ــی انج ــان گفتگوی ــن پیم توک

مجتبی انصافی
عضو تحریریه

m.ensafi@kuknos.ir
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دعــوت کــرد تــا توکــن پیمــان در پلتفــرم مبادلــه 
اکســیر فهرســت شــود و بــر همیــن اســاس نیــز 
ــرد  ــدا ک ــش پی ــه افزای ــان دو مجموع ــل می تعام
و دورنمــای ذهنــی مجموعــه ققنــوس را متوجــه 
شــدیم. در جلســه معرفــی توکــن آب پــارس بــرای 
ــه  ــا جلس ــه اتفاق ــدیم ک ــوت ش ــز دع ــور نی حض
بســیار نقادانــه و خوبــی هــم بــود و تیــم اکســیر 
 نیــز انتقــادات و پیشــنهادهای خــود را ارائــه کــرد.

یــک ســری پیشــنهاد از ســمت اکســیر و بخــش 
مجموعــه  طــرف  از  پیشــنهادها  از  دیگــری 
ــن پیشــنهادها  ــا تمــام ای ــه شــد؛ ام ــوس ارائ ققن
ــود  حــول محــور لیســت شــدن توکــن پیمــان ب
ــور  ــرف، به ط ــای دو ط ــع دغدغه ه ــا رف ــه ب ک
ــان  ــن پیم ــدن توک ــت ش ــرای فهرس ــدی ب ج
انجــام  از ســه مــاه گذشــته  را  برنامه ریــزی 
دادیــم؛ پــس از دو هفتــه، شــبکه آزمایشــی بــازار 
پیمــان آغــاز و در ادامــه اقدامــات الزم بــرای رفــع 
ــخ 10  ــه در تاری ــا اینک ــد ت ــام ش ــکات انج مش
ــان در  ــن پیم ــمی، توک ــورت رس ــاه به ص مردادم
اکســیر فهرســت شــد و هم اکنــون کاربــران 
 می تواننــد توکــن پیمــان را بــا تتــر مبادلــه کننــد.

تیــم  نــگاه  از  ققنــوس 
حضــور  اســت؟  چگونــه  اکســیر 
در  را  کشــور  معتبــر  بانک هــای 
می بینیــد؟ چه طــور  شــبکه   ايــن 

ــرم  ــوص پلتف ــه در خص ــب و قابل توج ــه جال نکت
ــن  ــرمایه گذاران ای ــه س ــت ک ــن اس ــوس ای ققن
هســتند؛  ایــران  مطــرح  بانک هــای  پــروژه 
ــطح  ــا در س ــه بانک ه ــت ک ــی اس ــن در حال ای
دارایی هــای  رمزارزهــا،  بــه  نیــز  بین المللــی 
دیجیتــال و اقدامــات نوآورانه روی خوشــی نشــان 
ــزرگ  ــای ب ــل بانک ه ــران عام ــد و مدی نمی  دهن
ــوان  ــا را به عن ــوع رمزارزه ــم موض ــی ه آمریکای
یــک حبــاب یــا کاه بــرداری می داننــد؛ امــا ایــن 
در حالــی اســت کــه در ایــران، پنــج بانــک بــزرگ 
بــه ایــن ســطح از بینــش رســیده اند کــه دنیــای 
رمزارزهــا مقولــه ای بســیار جــدی بــوده و دنیــا بــه 
ســمت توکنایــز کــردن در حــال حرکت اســت؛ در 
ــرمایه گذار  ــای س ــد بانک ه ــران ارش ــع، مدی واق
در پــروژه ققنــوس اعتقــاد دارنــد کــه موضوعــات 
جدیــد ازجملــه اقتصــاد توکنــی، شــوخی یــا 
کاه بــرداری نیســت و ایــن مســئله یــک حرکــت 
ــزارز و  ــاالن حــوزه رم ــرای فع ــزرگ ب ــت و ب مثب
باک چیــن اســت؛ چراکــه فعــاالن ایــن عرصــه 
همــواره خــود را تنهــا می دیدنــد و حــاال بــا حضور 
ــت. ــده اس ــاد ش ــی ایج ــی خوب ــوس دلگرم  ققن

دورنمایــی کــه از مجموعــه ققنــوس تصــور داریم 
بســیار روشــن اســت؛ در حقیقــت، درصورتی کــه 
ــود را  ــت خ ــی حرک ــد فعل ــا رون ــوس ب ــم ققن تی
ــه  ــورانه تر در مواجه ــداری جس ــد و مق ــه ده ادام

بــا رگوالتــور برخــوردار باشــند، اعتقــاد دارم 
اتفاقــات مثبتــی در پیــش خواهــد بــود و تحقــق 
ــت. ــن نیس ــور دور از ذه ــن در کش ــاد توک  اقتص

ــا  ــی الزم اســت ت ــا رویکــرد فعل ــوس ب ــم ققن تی
ــت  ــور حرک ــا رگوالت ــه ب ــورانه تر در مواجه جس
ــب وکار  ــی کس ــتون اصل ــوان س ــا به عن ــد ت کنن
ــران باشــد و اســتارت آپ ها  رمــزارزی و توکــن ای
ســالم  فضــای  یــک  در  آن  محــور  حــول 
ــدن  ــق ش ــه محق ــند؛ البت ــته باش ــکاری داش هم
ــران،  ــت مدی ــوع ذهنی ــه موض ــی ب ــن اهداف چنی
ــور یعنــی بانــک مرکــزی و  سیاســت های رگوالت
وضعیــت اقتصادی کشــور وابســته اســت؛ امــا تیم 
اکســیر اعتقــاد دارد کــه ترکیــب مدیــران ققنوس، 

ــد،  ــن مجموعــه توانمن ــا و آرمان هــای ای ارزش ه
در کنــار ســرمایه گذاران مهــم بانکــی کشــور 
نشــان می دهــد کــه پتانســیل رشــد بزرگــی 
ــوزه  ــاالن ح ــه فع ــه ب ــود دارد ک ــوس وج در ققن

باک چیــن و رمــزارز نیــز کمــک  می کنــد.

از  برخــی  بــرای  کــه  ســوالی 
کاربــران ايجــاد شــده، ايــن اســت کــه 
ــک  ــر روی ي ــیر ب ــوس و اکس ــرا ققن چ
ــد  ــق کرده ان ــر تواف ــون تت ــازار همچ ب
ــان  ــه پیم ــن ب ــازار بیت کوي ــوال ب و اص
 يــا ســاير رمزارزهــا ايجــاد نشــد؟

ــی  ــم فن ــث مه ــک بح ــوع ی ــن موض ــاره ای درب
ــه در  ــل از این ک ــان قب ــن پیم ــود دارد، توک وج
پلتفــرم مبادلــه اکســیر فهرســت شــود، از طریــق 
کیــف توکــن ققنــوس مبتنــی بــر ریــال در 
ــه  ــت درزمین ــه اســت؛ یــک محدودی حــال معامل
ســپیدنامه وجــود دارد کــه در مذاکــرات بــا 
ققنــوس تاکیــد شــده کــه زمانــی کــه یــک توکن 

در یــک پلتفــرم مبادلــه فهرســت می شــود، 
ــازار آزاد  ــاس ب ــر اس ــت ب ــف قیم ــزم کش مکانی
ــه منتشــر  ــی ک ــد توکن ــع نبای ــد باشــد؛ درواق بای
ــت  ــت ثاب ــا قیم ــری ب ــزار دیگ ــود در نرم اف می ش
عرضــه شــود چراکــه بــرای کاربــر خریــدار توکــن 
ایــن ســوال ایجــاد می شــود کــه قیمــت واقعــی 
توکــن پیمــان قیمتــی اســت کــه در کیــف توکــن 
ققنــوس اســت یــا قیمتــی کــه در پلتفــرم مبادلــه 
 اکســیر درج شــده به عنــوان ارزش صحیــح اســت.

مبادلــه  بــازار  ایجــاد  ققنــوس  پیشــنهاد 
مــا  امــا  بــود؛  بیت کویــن  بــه  پیمــان 
و  می شــناختیم  را  بــازار  اکســیر  در 
کردیــم. ایجــاد  را  تتــر  بــه  پیمــان   بــازار 

از ســویی دیگــر چالشــی درزمینــه رگوالتــور 
بانــک  اســت.  داشــته  وجــود  احتمــاال  نیــز 
ــه  ــه مبادل ــوده ک ــحال نب ــدان خوش ــزی چن مرک
توکــن پیمــان به صــورت توکــن بــه توکــن 
ــن  ــر همی ــود؛ ب ــام ش ــان انج ــق توم و از طری
اســاس پیشــنهاد دوســتان در ققنــوس ایــن 
ــه  ــن مبادل ــا بیت کوی ــان ب ــن پیم ــه توک ــود ک ب
ــازی و  ــوزه بازارس ــه ح ــه ب ــا ازآنجاک ــود؛ ام ش
فضــای ســاختار بــازار آشــنایی داشــتیم، پیشــنهاد 
دادیــم کــه ایــن اتفــاق رخ ندهــد و بــازار 
ــود. ــاد ش ــر )TDSU( ایج ــا تت ــان ب ــن پیم  توک

اصــاح ســپیدنامه شــبکه ققنــوس و توکــن 
ــاس  ــر اس ــت ب ــف قیم ــتای کش ــان در راس پیم
افزایــش  بــازار آغــاز شــده و می توانــد بــه 
ــود. ــر ش ــان منج ــن پیم ــتریان توک ــذب مش  ج

امیــدوار هســتیم کــه ســپیدنامه شــبکه ققنــوس 
و توکــن پیمــان در راســتای ایجــاد مکانیــزم 
قیمت گــذاری توکــن پیمــان بــه ارزش یــک 
ســوت طــای 24 عیــار مبتنــی بــر بــازار 
ــد  ــز مانن ــن نی ــن توک ــرخ ای ــا ن ــود ت اصــاح ش
ــی  ــای بین الملل ــر در فض ــای دیگ ــایر توکن ه س
ــم،  ــاع داری ــه اط ــی ک ــا جای ــود. ت ــن ش تعیی
ــن  ــوس و توک ــبکه ققن ــپیدنامه ش ــش س ویرای
ــی  ــیار خوب ــه بس ــه نکت ــده ک ــاز ش ــان آغ پیم
ــاد  ــت. اعتق ــدی اس ــکات کلی ــع مش ــرای رف ب
دارم کــه اصــاح وضعیــت قیمت گــذاری پیمــان 
ــذب  ــش ج ــه افزای ــد ب ــازار می توان ــاس ب ــر اس ب

ــود. ــر ش ــتری منج مش

در فضــای مجــازی بحثی بــه وجود 
ــا را  ــا ط ــال ي ــد ري ــه می توانی ــده ک آم
بــه دالر و بالعکــس تبديــل کنیــد و ايــن 
ــر هــم زدن  ــد باعــث ب موضــوع می توان
ــن  ــود، اي ــران ش ــا در اي ــازار ارز و ط ب
ــزان صحــت دارد؟ ــا چــه می  موضــوع ت

ایــران،  رمزنگاری شــده  ارزهــای  بــازار  در 
مفهومــی بــه نــام تتــر، TDSU وجــود دارد 
و چندیــن کســب وکار نیــز در ایــران وجــود 
ــزارز  ــن رم ــروش ای ــه خریدوف ــه درزمین دارد ک

اصالح سپیدنامه شبکه ققنوس و 
توکن پیمان در راستای کشف قیمت 
بر اساس بازار آغاز شده و می تواند به 
افزایش جذب مشتریان توکن پیمان 

منجر شود

ــر  ــت موضــوع تت ــل اهمی ــد. از دالی ــت دارن فعالی
ــروش  ــت در خریدوف ــه محدودی ــد ب ــران بای در ای
ــرد.  ــاره ک ــنتی اش ــذی و س ــورت کاغ دالر به ص
ــا  ــور ب ــی کش ــتم بانک ــاط سیس ــن ارتب همچنی
ــه  ــوده و ایــن ایزول سیســتم بانکــی دنیــا قطــع ب
ــر  ــا تت ــده ت ــث ش ــادی باع ــای اقتص ــودن فض ب
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــال ب ــوان دالر دیجیت به عن
نظــارت خاصــی بــر روی آن وجــود نــدارد و 
مشــکات را مرتفــع می کنــد، بــرای افــرادی 
یــا  فعــال هســتند  کــه درزمینــه رمزارزهــا 
صراف هــای ســنتی کــه در حــوزه رمیتنــس 
 کار می کننــد، کاربــردی و مشکل گشــا باشــد.

کســب وکاری کــه رمیتنــس انجــام می دهــد، 
ایرانــی  مشــتری  از  را  ریــال  مثــال  بــرای 
محــل  بــه  و  می کنــد  دریافــت  خــود 
بــه  دیگــر  کشــوری  در  مشــتری  موردنظــر 
می کنــد. پرداخــت  کشــور  آن  رایــج   ارز 

ــره  ــه ک ــا ازجمل ــزرگ دنی ــی از کشــورهای ب خیل
جنوبــی کــه درزمینــه رمزارزهــا پیشــگام هســتند، 
ــت  ــال را از فهرس ــه ارز دیجیت ــای مبادل پلتفرم ه
ــا  ــِد؛ ام ــع کرده ان ــر من ــازار تت ــاد ب ــردن و ایج ک
ــر  ــود دارد: اگ ــم وج ــیار مه ــوع بس ــک موض ی
ــی  ــا توکن ــم، آی ــذف کنی ــر را ح ــت تت ــرار اس ق
ــود و از  ــن آن ش ــه جایگزی ــود دارد ک ــی وج بوم
ــار  ــت و اعتب ــن اصال ــه تضمی ــی ازجمل ویژگی های
و نقدشــوندگی توســط چنــد میزبــان مهــم و 
ــه برخــوردار باشــد؟  شناخته شــده در ســطح جامع
 یــا اینکــه چنیــن ظرفیتــی اصــوال وجــود نــدارد؟

درصورتی کــه قــرار باشــد مــا تتــر را کم رنــگ یــا 
 حــذف کنیــم، چه توکنــی باید جایگزین آن شــود؟

یــک ســوال مهمــی کــه وجــود دارد ایــن اســت 
ــان  ــر و پیم ــات تت ــد معام ــرا بای ــه اصــوال چ ک
بازارهــا را دچــار آشــفتگی کنــد؟ درواقــع زمانــی 
ــال  ــم، در ح ــت می کنی ــا صحب ــا از بازاره ــه م ک
ــتیم  ــک هس ــای ارگانی ــردن از بازاره ــت ک صحب
ــه  ــاس عرض ــر اس ــت ب ــف قیم ــوه کش ــه نح ک
ــی  ــن در حال ــا ای ــود؛ ام ــن می ش ــا تعیی و تقاض
ــر  ــا ب ــان کام ــن پیم ــت توک ــه قیم ــت ک اس
اســاس مظنــه طــای بــازار تهــران کشــف 
ــت  ــی نیس ــت منطق ــن وضعی ــا ای ــود و ب می ش
کــه ایــن توکــن در یــک پلتفــرم مبادلــه لیســت 
ــه  ــک API از اتحادی ــم ی ــه می توانی ــود؛ چراک ش
طــا و جواهــر بگیریــم و آن را در یــک فرمــول 
قــرار دهیــم تــا قیمــت مطابــق بــا تغییــرات طــا 
ــوه  ــن نح ــود؛ ای ــش ش ــا کاه ــش ی ــار افزای دچ
ــی و آن  ــاد توکن ــا اقتص ــر ب ــذاری مغای قیمت گ
ــت در  ــف قیم ــد در کش ــه بای ــت ک ــزی اس چی
ــام  ــه انج ــای مبادل ــدن در پلتفرم ه ــت ش فهرس
ــر  ــت ب ــف قیم ــاس کش ــن  اس ــر همی ــود، ب ش
ــت. ــی اس ــیار مهم ــوع بس ــازار موض ــاس ب  اس

معنــای  بــه  توکنــی  اقتصــاد  دارم،  اعتقــاد 

ــای  ــردن ارزش ه ــت ک ــردن و فهرس ــز ک توکنای
نقدناپذیــر در یــک یــا چنــد پلتفــرم مبادلــه اســت؛ 
به نحوی کــه مــردم بیاینــد بــر اســاس تخمیــن و 
ــی  ــی و داخل ــای جهان ــد قیمت ه ــی رون پیش بین
کــه دارنــد، در ایــن بــازار فعالیــت کننــد. در 
همیــن راســتا قطعــا بایــد موضــوع قانون گــذاری 
را جــدی گرفــت؛ چراکــه بســیاری از توکن هــای 
قیمــت  کــف  از  جهانــی  ســطح  در  معتبــر 
این کــه  از  بازارگردانــان آن هــا  و  برخوردارنــد 
قیمــت آن افــت کنــد، جلوگیــری می کننــد. 
تاکیــد دارم کــه در اقتصــاد توکــن نبایــد بترســیم 
کــه توکــن پیمــان اختالــی را در صنعــت طــای 
ــان  ــازار پیم ــات ب ــد و معام ــاد کن ــور ایج کش

بــه تتــر در قیمــت ارز و ... تاثیرگــذار باشــد؛ 
ــادالت  ــگ )مب ــگ تریدین ــوال فرهن ــه اص چراک
اســت. نیفتــاده  جــا  کشــور  در   حرفــه ای( 
ــه  ــد اقتصــاد کشــور را ب ــرار باش ــه ق درصورتی ک
ــروع  ــه ای ش ــک نقط ــد از ی ــم، بای ــمتی ببری س
ــع،  ــیم. درواق ــته باش ــی داش ــد ترس ــم و نبای کنی
ــیار زود  ــی بس ــود فعل ــای موج ــا در فض ترس ه
ــرض  ــا از روی غ ــی از آن ه ــاید برخ ــت و ش اس
خاصــی باشــد؛ امــا ایــن حرف هــا در همــه نقــاط 
ــه  ــی کــه بیت کویــن ب ــا وجــود دارد و روز اول دنی
ــه  ــد ک ــد هــم بســیاری بحــث می کردن ــازار آم ب
ــه  ــادر ب ــا ق ــر دولت ه ــزارز، دیگ ــن رم باوجودای
ــه  ــن ب ــتند و بیت کوی ــزی نیس ــچ چی ــرل هی کنت
ــرد؛  ــد ک ــک خواه ــم کم ــی تروریس ــن مال تامی
ــه  ــال، متوج ــت 10 س ــد از گذش ــاال بع ــا ح ام
ــم  ــرل پارادای ــال کنت ــا در ح ــه دولت ه ــدیم ک ش
ــاق  ــچ اتف ــتند و هی ــن هس ــا و بیت کوی رمزارزه
خاصــی بــرای اقتصــاد دنیــا رخ نــداد؛ بلکــه 

ــن  ــد و ای ــب وکارها ش ــتر کس ــق بیش ــث رون باع
ترس هــا بیشــتر بــه دلیــل عــدم شــناخت اســت.

تتــر  پیمــان/  بــازار  دربــاره 
از  اســتقبال  بگويیــد.  مــا  بــرای 
پلتفــرم  در  پیمــان  توکــن  مبادلــه 
اســت؟ بــوده  چطــور   اکســیر 

در جامعــه آمــاری پلتفــرم هوشــمند اکســیر، زمانی 
کــه یــک توکــن بــا رمــزارز قــرار اســت در یــک 
پلتفــرم مبادلــه فهرســت شــود و بــازار آن ایجــاد 
شــود، اســتقبال از آن بســیار بیشــتر اســت؛ چراکه 
ــود  ــه وج ــه اولی ــک عرض ــس ی ــران ح در کارب
ــده  ــد ش ــان تاکی ــن پیم ــپیدنامه توک دارد. در س
ــای  ــتوانه  دارایی ه ــان دارای پش ــن پیم ــه توک ک
مــورد تاییــد بنیــاد ققنــوس بــه ارزش یــک 
ســوت طاســت و بــر همیــن اســاس نــام طــا 
همــه کاربــران را ترغیــب می کنــد و دوســت 
ــویم؛  ــد ش ــت بهره من ــن فرص ــه از ای ــم ک داری
ــم طــا را  ــازار بروی چراکــه به جــای این کــه در ب
بخــرم، می توانیــم بــا تــوان مالــی خــودم چیــزی 
ــون  ــمندی همچ ــتوانه ارزش ــه از پش ــرم ک را بخ
طــا بهره منــد اســت؛ قیمــت توکــن پیمــان بــر 
ــود و  ــر می ش ــار تغیی ــا دچ ــت ط ــاس قیم اس
ــاره  ــود و دوب ــظ می ش ــول حف ــه ارزش پ این گون
در هــر زمانــی می تــوان آن را بــه فــروش رســاند؛ 
ــرای  ــت ب ــود و درخواس ــذاب ب ــوع ج ــن موض ای
ــن  ــا ای ــی افزایــش داد؛ ام ــد را در روز رونمای خری
موضــوع در ســایه ایــن اســت کــه بازارســاز بتواند 
ــه  ــازار را مدیریــت کنــد. متاســفانه بایــد ب ایــن ب
ــان  ــور پیم ــه حض ــم ک ــاره کن ــه را اش ــن نکت ای
ــز و  ــک ترم ــش ی ــوس نق ــن ققن ــف توک در کی
ــن  ــالم توک ــی و س ــازی واقع ــرای بازارس ــع ب مان
پیمــان اســت. ازآنجاکــه اکســیر افتخــار دارد کــه 
ــود  ــه ســمت خ ــران را ب ــان کارب توانســته اطمین
جــذب کنــد، کاربــران بــا ایــن حــس کــه توکــن 
پیمــان حتمــا مــورد خوبــی بــرای ســرمایه گذاری 
اســت کــه اکســیر آن را فهرســت و بــازار توکــن 
پیمان/تتــر را ایجــاد کــرده، وارد ایــن بــازار شــدند. 
همیــن موضــوع باعــث شــد تــا درخواســت بــرای 
ــای  ــد و قیمت ه ــاد باش ــان زی ــن پیم ــد توک خری
پیمــان  توکــن  واقعــی  قیمــت  از  باالتــری 
 در کیــف توکــن ققنــوس بــه ثبــت برســد.

ــیر  ــر را در اکس ــدادی کارب ــر، تع ــویی دیگ از س
داشــتیم کــه از قبــل با مجموعــه ققنوس آشــنایی 
داشــتند و بــر همیــن اســاس توکن هــای پیمــان 
خــود را بــا قیمــت باالتــری بــه فــروش رســاندند 
ــد از  ــه خری ــن چرخ ــد؛ ای ــب کردن ــود کس و س
ــا  ــوس ی ــن ققن ــف توک ــروش در کی ــیر و ف اکس
ــودآوری  ــت و س ــه داش ــی ادام ــا مدت ــس ت بالعک
را بــرای کاربــران بــه دنبــال داشــت؛ در حقیقــت 
ایــن ذات بــازار اســت و بایــد بــازار جــذاب باشــد.

در حــال حاضــر در ســطح جهانــی توکن هایــی را 

کسب وکاری که ریال را از مشتری 
ایرانی خود دریافت می کند و به محل 
موردنظر مشتری در کشوری دیگر )به 
ارز رایج آن کشور( پرداخت می کند،  

رمیتنس انجام می دهد.

مصاحبه
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ــتند  ــا هس ــتوانه ط ــه دارای پش ــم ک داری
 XAP کــه از آن هــا می تــوان بــه توکن هــای
DLOG و TUAX اشــاره کــرد و شــهروندان 
از ایــن دســته توکن هــا بــه دلیــل پشــتوانه 
ــا  ــی از مثال ه ــد. یک ــتقبال می کنن ــمند اس ارزش
ــر  ــن تت ــتوانه توک ــای دارای پش ــاره توکن ه درب
ــع  ــای دالر را مرتف ــی از نیازه ــه بخش ــت ک اس
می کنــد و ایــن ذهنیــت را در کاربــر ایجــاد 
می کنــد کــه مــن در حــال خریــدن دالر هســتم؛ 
ــت  ــن ذهنی ــان ای ــن پیم ــد توک ــاال در خری ح
توســط مجموعــه ققنــوس، میزبانــان و همــکاران 
ازجملــه اکســیر بــرای کاربــران تداعــی شــده کــه 
ــا توکــن پیمــان هســتند.  در حــال خریــد طــا ب
ــه  ــه ب ــد ک ــس می کن ــر ح ــه کارب ــت ک اینجاس
ایــن توکــن بــا پشــتوانه طــا نیــاز دارد؛ چراکــه 
نمــودار مبــادالت در فارکــس و ... درزمینــه طــا 
ــن  ــا توک ــه ب ــود ک ــه می ش ــد و متوج را می بین
پیمــان می توانــد دیگــر از بــازار طــا جــا نمانــد؛ 
ــا  ــازار ط ــای ب ــن از رونده ــن توک ــه ای چراک
پیــروی می کنــد و بــر اســاس آن می تــوان 
در ایــن نوســانات درآمدزایــی داشــت؛ البتــه 
ــیت هایی  ــه حساس ــن زمین ــزی در ای ــک مرک بان
ــا  ــت؛ ام ــر گرف ــا را در نظ ــد آن ه ــه بای دارد ک
توکــن  یــک  ایــن  کــه  بگوییــم  نمی تــوان 
خیالــی اســت و پشــت آن هیــچ پشــتوانه ای 
ــت. ــر اس ــوع بدت ــن موض ــه ای ــدارد ک ــرار ن  ق

ــود از  ــا می ش ــای رمزارزه ــه وارد فض ــری ک کارب
ــوده و از ســطح  ــر ب ســطح متوســط جامعــه باالت
علــم و دانــش مناســبی برخــوردار اســت؛ اعتقــاد 
ققنــوس  تغییــرات در ســپیدنامه شــبکه  دارم 
توکــن  به عنــوان  پیمــان  توکــن  ســاختار  و 
پایــه شــبکه ققنــوس می توانــد بــه رونــق 
 مبــادالت ایــن توکــن کمــک بزرگــی کنــد.

اگــر بــه یــک ســال و نیــم گذشــته برمی گشــتیم، 
می کــردم  پیشــنهاد  ققنــوس  مجموعــه  بــه 
المــاس  توکــن  پیمــان،  توکــن  به جــای 

دایادایمونــد را در اکســیر فهرســت کنــد

آيــا عرضــه توکــن پیمــان در 
 اکســیر در زمــان درســتی انجــام شــد؟

ــته  ــم گذش ــال و نی ــک س ــه ی ــه ب درصورتی ک
برگردیــم بــه مجموعــه ققنــوس تاکیــد می کــردم 
کــه توکــن پیمــان را در اکســیر فهرســت نکننــد؛ 
ــتیم  ــیر می دانس ــه اکس ــر در مجموع ــه اگ چراک
کــه رگوالتــور چنیــن حساســیت هایی دارد و 
موانــع بزرگــی درزمینــه ســپیدنامه و فنــی وجــود 
دارد، قطعــا بــا توکــن المــاس دایادایمونــد شــروع 
می کردیــم؛ زیــرا دنیــای اقتصــاد توکــن، دنیــای 
 تــرس نیســت و بایــد عزم و اراده راســخی داشــت.

پروژه هــای بــزرگ و خوبــی در ســال 2017 
میــادی بــه دلیــل تــرس نظــارت و موانــع 
ــم  ــد؛ درحالی کــه تی ــوری شکســت خوردن رگوالت

ــخصی  ــاد مش ــود و اقتص ــوی ب ــا ق ــت آن ه پش
داشــتند و به هیچ عنــوان کاه بــرداری نبودنــد؛ 
امــا زمــان را در بــازار از دســت داده بودنــد. 
عقــب  بــه  برمی گشــتیم  درصورتی کــه 
انتخــاب اکســیر فهرســت شــدن توکــن المــاس 
ــه هــر صــورت در حــال  ــا ب ــود؛ ام ــد ب دایادایمون
مهم تریــن  به عنــوان  پیمــان  توکــن  حاضــر 
اســت. بــوده  تجربــه  پخته تریــن  و   تجربــه 

در حــال حاضــر موقعیــت مناســبی برای فهرســت 
کــردن توکــن نیســت و بایــد تمامــی بازیگــران از 
رگوالتــور، ناشــرین و شــرکت های همــکار حــوزه 
اقتصــاد توکــن کمــک کننــد تــا فرهنــگ توکنایز 

ــه  ــود؛ چراک ــاد ش ــن ایج ــاد توک ــردن و اقتص ک
ــاز  دنیــا بــه ســمت اقتصــاد توکــن و بازارهــای ب
ــن  ــران و فعالی ــردم ای در حــال حرکــت اســت. م
اقتصــادی هــم نبایــد از ایــن بــازار عقــب بیفتنــد؛ 
ــن  ــد توک ــت و بای ــع زود اس ــن مقط ــا در ای ام
توکــن  تجربــه  مهم تریــن  به عنــوان  پیمــان 
ــز  ــر نی ــه دیگ ــرم مبادل ــد پلتف ــران در چن در ای
ــن  ــانه ای ای ــی رس ــا اقدامات ــود و ب ــت ش فهرس
توکــن بیشــتر شــناخته شــود تــا ســپس در آینــده 
ــردم و  ــان م ــا ایجــاد یــک حــس خــوب در می ب
رفــع تمــام مشــکات، فهرســت شــدن در پلتفــرم 

ــازار  ــم ب ــش حج ــرای افزای ــر ب ــای دیگ مبادله ه
ــرد. ــرار بگی ــتور کار ق در دس

توکــن  معامــات  حجــم 
پیمــان بــه تتــر در پلتفــرم مبادلــه 
اســت؟ بــوده  چقــدر   اکســیر 

ــا 4  آمارهــا بیانگــر آن اســت کــه از 10 مــرداد ت
شــهریورماه بالغ بــر 400 کیف پــول در اکســیر 
ــان/ ــازار پیم ــادالت ب ــم مب ــده و حج ــاد ش ایج

ــان  ــه نش ــرده ک ــور ک ــون دالر عب ــر از 4 میلی تت
ــن  ــه ای ــران دارد؛ البت ــترده کارب ــتقبال گس از اس
کاربــران  تعــداد  و  بــازار  در حجــم  گــزارش 
ــه  ــد؛ چراک ــدار باش ــن مق ــتر از ای ــد بیش می توان
تعــداد کاربــران برتــر در ایــن بــازار افــرادی 
ــه  هســتند کــه توکــن پیمــان را می شناســند و ب
ــه  ــد و در حــال کمــک ب ــاد دارن ــازار اعتق ــن ب ای
ایــن چرخــش بــازار هســتند؛ نقطــه ایــده آل بــرای 
ــن  ــده شــده، ای ــروژه برن ــن پ ــم ای ــه بگویی این ک
ــه  ــران را ب ــتری از کارب ــاد بیش ــه اعتم ــت ک اس
ــران  ــا و کارب ــداد کیف پول ه ــم و تع دســت بیاوری
برتــر ایــن بــازار افزایــش چنــد برابــری پیــدا کند.

در  چالش هــا  مهم تريــن 
نــگاه  از  ايــران  توکــن  اقتصــاد 
هســتند؟ موضوعاتــی  چــه   شــما 

ــران  ــن ای ــاد توک ــا در اقتص ــن چالش ه مهم تری
بحــث فرهنــگ مبادلــه و توکنایــز کــردن و 
وضعیــت تصمیمــات رگوالتــور اســت. بــرای 
ــازی  ــوزه فرهنگ س ــکات در ح ــن مش ــع ای رف
الزم اســت تــا تمــام بازیگــران کمــک کننــد تــا 
فرهنــگ اقتصــاد توکنــی به درســتی توســعه یابــد. 
از ســمت دیگــر، وضعیــت تصمیمــات قانون گــذار 
بایــد روشــن شــود و قانون گــذاری مناســبی 
ــن اقتصــاد اســتفاده شــود و  ــرای اســتفاده از ای ب
 امیدواریــم اقتصــاد توکــن در ایران گســترش یابد.

مجموعــه ققنــوس بــا ترکیــب مدیــران ارزشــمند 
در سیســتم بانکــی و برخــورداری از حمایــت 
نقــش  می توانــد  کشــور  بــزرگ  بانک هــای 
مهمــی در توســعه اقتصــاد توکــن بــرای فعــاالن 
ــته  ــن داش ــای نوی ــن و فناوری ه ــوزه باک چی ح
باشــد؛ اکســیر نیــز امیــد دارد کــه ققنــوس بتوانــد 
اقتصــاد توکــن را گســترش دهــد و فرصتــی 

ــاورد. ــه وجــود بی ــی ب طای

اگر به یک سال و نیم گذشته 
برمی گشتیم، به مجموعه ققنوس 
پیشنهاد می کردم به جای توکن 

پیمان، توکن الماس دایادایموند را 
در اکسیر فهرست کند.
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یکــی از مهم تریــن مشــکات بــازار امــاک و 
ــرای ورود  ــاز ب مســتغات، ســرمایه اولیــه مــورد نی
بــه آن اســت کــه باعــث شــده بســیاری از افــراد از 
ورود بــه ایــن بــازار محــروم باشــند. نیــاز به ســرمایه 
ــد  ــه خری ــود ک ــث می ش ــدای کار باع ــاد در ابت زی
ملــک بــدون اســتفاده از وام بانکــی برای بســیاری از 
افــراد دشــوار یــا حتــی غیرممکــن باشــد. راه کار های 
متنوعــی نیــز در ایــن زمینــه ارائــه شــده اســت کــه 
متاســفانه هیچ کــدام توانایــی حــل ایــن معضل مهم 
 در بــازار امــاک را، به طــور کامــل، نداشــته اســت.

مشــکل دیگــری کــه در بــازار امــاک گریبان گیــر 

نگاهی به استفاده از بالک چین در حوزه امالک و 
مستغالت جهان؛

مشاورِ امالِک 
مطمنئ شام!

  رامتین رنگرزیان
کارشناس حوزه بالک چین

امــالک یکــی از محبوب تریــن کالس هــای دارایــی بــرای ســرمایه گذاران 
ــتغالت  ــالک و مس ــازار ام ــی رود. ارزش ب ــمار م ــه ش ــان ب ــر جه در سراس
جهانــی در زمــان نــگارش ایــن مقالــه بالغ بــر 9 تریلیــون دالر اســت. در 
ایــران نیــز از دیربــاز، ســرمایه گذاری در ملک انتخــاب اول ســرمایه گذاران 
ــوزه  ــن ح ــددی در ای ــکالت متع ــال مش ــت. بااین ح ــوده اس ــنتی ب س
ــاالن  ــل فع ــن دلی ــه همی ــود دارد. ب ــف وج ــرمایه گذاران مختل ــرای س ب
حــوزه بالک چیــن بــا هــدف قــرار دادن ایــن مشــکالت تــالش کرده انــد 

کــه ایــن فنــاوری را وارد حــوزه امــالک و مســتغالت کننــد.

متقاضیــان ورود به آن اســت، مشــکل اعتماد اســت. 
ــه رخ داده  ــن زمین ــادی در ای ــای زی کاه برداری ه
کــه همگــی ناشــی از ســخت بــودن فرآینــد ثبــت 
ــل  ــن دلی ــه همی ــده اســت. ب ــداری ش ــک خری مل
ــازار پیش فــروش امــاک و هنگامی کــه  مثــا در ب
ملــک هنــوز ســاخته نشــده اســت، عمــا ســندی 
ــک از ســوی  ــروش مل ــدارد و ف ــود ن ــرای آن وج ب
ــدور اســت. وجــود  ــر مق ــد نف ــه چن ــرداران ب کاه ب
ــه،  ــن زمین ــرداری در ای ــدد کاه ب ــای متع پرونده ه
اســت. مشــکل  ایــن  جدیــت   نشــان دهنده 

ــاک و  ــازار ام ــری در ب ــکل دیگ ــن، مش عاوه برای
ramtinrangrazian@gmail.com

ــکل،  ــن مش ــد. ای ــروز می کن ــاخت ب ــگام س در هن
بــاال رفتــن قیمــت مصالــح و عــدم وجــود نقدینگــی 
کافــی بــرای اتمــام پــروژه اســت کــه باعــث 
نیمه تمــام  مســکن  پروژه هــای  کــه  می شــود 
 بماننــد و اصطاحــاً بــه دارایــی مــرده تبدیــل شــوند.

از ســوی دیگــر، مالــکان نیز با مشــکات حل نشــده 
ــن  ــن ای ــه مهم تری ــتند؛ ازجمل ــه هس ــادی مواج زی
مشــکات می تــوان بــه دشــوار بــودن فرآیندهــای 
ــل و  ــاخت، تکمی ــت س ــنتی جه ــی س ــن مال تأمی
بازســازی اماک اشــاره نمود. مشــکل بــزرگ بعدی 
ــن امــاک )به خصــوص امــاک  نقدشــوندگی پایی

ــت. ــوند( اس ــه می ش ــخت معامل ــه س ــی ک  بزرگ
در راســتای حــل مشــکات ذکرشــده، در ســال های 
ــای  ــام فناوری ه ــواع و اقس ــور ان ــاهِد ظه ــر ش اخی
دیجیتالــی در حــوزه معامــات و تراکنش هــای 
ــن  ــم. ای ــتغات بوده ای ــاک و مس ــا ام ــط ب مرتب
پیشــرفت ها و توســعه های فناوری-محــور بــه 
حــدی بوده انــد کــه امــروزه تحــت عنوانــی جداگانــه 
ــا نــام فنــاورِی امــاک )نگارنــده معــادِل فارســی  ب
ــد(  ــنهاد می ده ــن واژه پیش ــرای ای ــاک را ب فن
ــه  ــوان ب ــال، می ت ــوند. به عنوان مث ــناخته می ش ش
ــن  ــن های آنای ــایت ها و اپلیکیش ــتفاده از وبس اس

بــرای فــروش و اجــاره امــاک اشــاره کــرد؛ 
وب ســایتی مثــل Airbnb کــه حــوزه اجــاره 
ــرارداد  ــر ق ــت تأثی ــان را تح ــر جه ــک در سراس مل
یــا اپلیکیشــنی مثــل دیــوار کــه تحوالتی چشــمگیر 
در  امــاک  قیمت گــذارِی  و  فــروش  در حــوزه 
ایــران ایجــاد کــرد؛ امــا بــا روی کار آمــدن فنــاوری 
ــیار  ــت بس ــر ظرفی ــال های اخی ــن در س باک چی
وســیع تری بــرای توســعه حــوزه فنــاک به شــکلی 
ــرکت های  ــت و ش ــده اس ــود آم ــه وج ــاوت، ب متف
 بزرگــی از سراســر دنیــا بــه ایــن حــوزه ورود کرده اند.

فناوری باک چین و توکنایز کردن اماک 
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تایید کاربر
• قوانین ضدپولشویی

• مشتری را بشناس

ثبت ملک

پیگیری فروش

نهایی سازی

مقاله ویژه

ــن  ــاک چی ــتر ب ــر بس ــا ب ــروش آن ه و خریدوف
بــه  را  مشــکات  ایــن  از  بســیاری  می توانــد 
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــد. ب ــل نمای ــر ح ــکلی مؤث ش
فنــاوری می تــوان یــک ملــک را بــه تعــداد 
ــا ــراد، متناســب ب ــل نمــود؛ اف  دلخــواه توکــن تبدی

میــزان دارایــی خــود می تواننــد در پروژه هــای 
بــزرگ ســرمایه  گذاری امنــی را انجــام دهنــد و 
مالــکان امــاک نیــز به راحتــی فرآینــد تأمیــن مالــی 
ــاختمانی  ــای س ــل پروژه ه ــاخت و تکمی ــرای س ب
ــد. ــام دهن ــا را انج ــذاری آن ه ــروش و واگ ــا ف  و ی
ازآنجاکــه مــدت زیــادی از بــه روی کار آمــدن ایــن 
فنــاوری و کاربــرد آن در حــوزه فنــاک نمی گــذرد، 
ــرای  ــق ب ــروژه اجراشــده و موف ــداد محــدودی پ تع
ــی  ــت. بررس ــترس اس ــوردکاوی دردس ــی و م بررس
ایــن مــوارد اجراشــده می توانــد فعــاالن ایــن حــوزه 

ــام  ــوئد انج ــاک در س ــوزه ام ــه ح ــن ب باک چی
ــال  ــل آن در س ــزارش مفص ــه گ ــت ک ــده اس ش
ــتریت  ــد. وال اس ــر ش 2016 و 2017 و 2018 منتش
ــن  ــگامان ای ــی از پیش ــه را یک ــن نمون ــال ای ژورن
حــوزه در اروپــا محســوب کــرده اســت. ایــن 
ــروژه به طــور مشــترک بیــن ســه شــرکت، یــک  پ
ــک اجــرا شــده اســت: ــک بان ــی و ی  ســازمان دولت

ســوئد و همــه ذینفعــان حــدود 100 میلیون یــورو در 
ســال بــرآورد شــده اســت. پیشــنهاد ایــن پــروژه این 
اســت کــه مدیریــت گرههــای باک چیــن بــا دولت 
ــت و  ــن را دول ــر، بســتِر باک چی باشــد )به بیان دیگ
زیرســاختهای دولتــی تأمین کنند(؛ اما اپلیکیشــنهای 
 وابســته بــه آن به عهــده بخش خصوصی نیز باشــد.

در ایــن پــروژه از یــک باک چیــن خصوصــی 
اســتفاده شــده اســت کــه از 7 جــز تشــکیل 
ــم. ــاال می بینی ــر ب ــن 7 جــزء را در تصوی  میشــود. ای
 نتایــج حاصــل از ایــن اپلیکیشــن عبارتانــد از:

- همــه ذینفعــان یــک فایــل دیجیتالــی خواهنــد 
داشــت کــه نشــاندهنده توافــِق مالکیــت، واِم رهــن 
یــا خریــد و تمــام تراکنشــهای انجــام شــده در طی 
ــی  فرآینــد نقل وانتقــال اســت. ایــن فایــل دیجیتال
ــه  ــا در حافظ ــری ی ــای اب ــک فض ــوان در ی را میت

ــاوری  ــرد فن ــای کارب ــیل ها و چالش ه ــا پتانس را ب
ــه  ــد. ب ــنا نمای ــاک آش ــوزه ام ــن در ح باک چی
ــروژه  ــه پ ــی س ــه بررس ــه ب ــل در ادام ــن دلی همی
باک چینــی در حــوزه امــاک و مســتغات کــه در 
 کشــورهای دیگــر اجــرا شــده اند، خواهیــم پرداخــت.

اخیــراً یــک پــروژه بســیار مهــم بــرای ورود فنــاوری 

ــن  ــک باک چی ــروژه از ی ــن پ ــازِ آزمایشــِی ای در ف
خصوصــی / بســته / مجــوزدار در قالــب یــک 
ــن اپلیکیشــن  ــتفاده شــده اســت. ای اپلیکیشــن اس
درواقــع یــک قــرارداد هوشــمند اســت. تیــم پــروژه 
ارتباطــی مــداوم بــا تمــام ذینفعــان داشــته و طراحی 
اپلیکیشــن را طــِی یــک فرآینــد مشــارکتی انجــام 
داده اســت. ارزش افــزوده ایــن پــروژه بــرای جامعــه 

نمونه ای از یک بالک چین خصوصی

 رایانهــای خــوِد ذینفعــان ذخیرهســازی کــرد.
ــِل  ــاِر فای ــا، اعتب ــار امضاه ــد، اعتب ــاِر فرآین - اعتب
از  اســتفاده  به واســطه  همگــی   ... و  قــرارداد 
می شــود.  تضمیــن  و  تأمیــن  باک چیــن 
و  قراردادهــا  ایــن  اعتبارســنجِی  به این ترتیــب، 
ــر شــخِص  ــه آن توســط ه ــوط ب ــای مرب فراینده
ــد. ــد ش ــهیل خواه ــیار تس ــی بس ــِث دلخواه  ثال

- فایل هــا و اســنادی کــه بنــا بــه قوانیــن دولــت 
ــن  ــق ای ــد عمومــی باشــند، از طری ســوئد می توانن

ــد. ــرار می گیرن ــوم ق ــترس عم ــن در دس  اپلیکیش
- در فرآینــد کنونــی در ایــن فــازِ آزمایشــی، ذینفعان 
ــده اند  ــف ش ــن تعری ــه در اپلیکیش ــگرانی ک و کنش
ــدار،  ــاک، خری ــاورین ام ــت، مش ــامل اداره ثب ش
ــوان  ــی می ت ــود. به راحت ــک می ش ــنده و بان فروش
طراحــی اپلیکیشــن را تغییــر داد تــا عامل هــای فعال 
دیگــری همچــون بیمه هــا یــا دفاتــر اســناد رســمِی 

محلــی را نیــز شــامل شــود.

مورد دوم زوگ؛ پایتخت بالک چین 
جهان

ــورها  ــن کش ــختی بی ــت س ــر رقاب ــال حاض در ح
ــوان  ــا عن ــت ت ــه اس ــف درگرفت ــهرهای مختل و ش
ــد.  ــود نماین ــان را از آن خ ــن جه ــت باک چی پایتخ
ــی  ــت های مختلف ــف فهرس ــایت های مختل وبس
ارائــه می دهنــد؛ امــا در همــه آن هــا نــام یــک شــهر 
بــه چشــم می خــورد: زوگ، شــهری کوچــک با کمتر 
از 30 هــزار نفــر جمعیت در کشــور ســوئیس و یکی از 
شــرکت هایی کــه در ایــن شــهر واقــع شــده اســت و 
روی ادغــام باک چیــن در معامــات ملکــی متمرکز 
ــن  ــت. در ای ــرکت blockimmo اس ــت، ش ه اس ــٌدٌ ش
 بخــش به بررســی عملکــرد ایــن شــرکت میپردازیم.

چهار گام استفاده از بالکیمو

ــرمایه گذاری  ــروش و س ــوزه ف ــو در دو ح باکیم
خدمــات ارائــه می کنــد. در اینجــا فرآیند فــروش را 
توضیــح می دهیــم؛ فرآینــد ســرمایه گذاری تفــاوت 
ــدارد. ــده ن ــح  داده ش ــد توضی ــا فرآین ــی ب  بنیادین
فــروش  کلــِی  فراینــد  زیــر  نمــودار  در 
می کنیــم: مشــاهده  را  باکیمــو   در 

یک: ثبت نام

ــد در آن  ــدا بای ــو ابت ــرای اســتفاده از باکیم ب
ــق  ــد از طری ــن فرآین ــد. کل ای ــام کنی ثبت ن
ــرای  ــرد. ب ــام می گی ــو انج ــایت باکیم وب س
فرآیندهــای  بایــد  ثبت نــام  فرآینــد  آغــاز 
مرتبــط بــا قوانیــن مبــارزه بــا پول شــویی 
طــی  را  مشــتری  شــناخت  فرآینــد  نیــز  و 
کنیــد. طــی ایــن دو فرآینــد، ســرمایه گذار 
ــت  ــود را به دق ــی خ ــن مال ــع تأمی ــد منب بای
ــودِن  ــن نب ــورت روش ــد. در ص ــخص کن مش
ــاس  ــا وی تم ــتقیمًا ب ــی، مس ــع مال ــن مناب ای
دقیقتــری  اطاعــات  تــا  می شــود  گرفتــه 
دهــد. ســپس  قــرار  اپلیکیشــن  اختیــار  در 
بایــد  ســرمایه گذاری،  حجــم  بــه  بســته 
هویــت خــود را از طریــق گرفتــن عکــس 
تلفــن  گوشــی  دوربیــن  یــا  وبکــم  )بــا 
کنیــد.  تائیــد  ویدئــو  ضبــط  یــا  همــراه( 
پایگاه هــای  در  اپلیکیشــن  ایــن  داده هــای 
نگــه داری  ســوئیس  کشــور  در  واقــع  داده 
ID� شــرکت های بــا  باکیمــو   می شــوند. 

امنیــت  تأمیــن  بــرای   Intrum و   now
مثــال  بــرای  می کنــد.  اســتفاده  داده هــا 
اصلی تریــن  از  یکــی   IDnow شــرکت 
تائیــد  فرآیندهــا  کــه  اســت  شــرکت هایی 
تصاویــر  تائیــد  و  الکترونیکــی  امضاهــای 
می کنــد. پیــاده  را  اروپــا  در   ویدئویــی 
ایــن وب ســایت، 3 گزینــه مختلــف بــرای 

دارد: کیف پــول  ایجــاد 

دو: ثبت ملک

ــدا  ــن، ابت ــن اپلیکیش ــک در ای ــروش مل ــرای ف ب
 بایــد توکــِن ملــک مربوطــه را تولیــد کنیــد:

پــس از ثبــت اطاعــات ملــک و ثبــت مشــخصات 
هویتــی فروشــنده، در عــرض دو روِز کاری بــا وی 
تمــاس گرفتــه می شــود. تیــم باکیمــو ملــک را از 
ــد و  ــرار می ده ــی ق ــورد ارزیاب ــف م ــات مختل جه
پــس از تائیــد و توافــق نهایــی )در مــورد حداقــل و 
حداکثــر قیمــت ملــک، کارمــزد باکیمــو و ...( آن را 

توکنایــز کــرده و در لیســت فــروش قــرار می دهــد. 
ــرد  ــِن ERC�20 منحصربه ف ــک توک ــک ی هــر مل

ــد. ــت می کن دریاف

سه: پیگیری فروش

از طریــق این اپلیکیشــن امــکاِن پیگیــرِی وضعیت 
فــروش در تمــام مراحل وجــود دارد.

مورد یک: سوئد پیشگام استفاده از 
بالک چین در امالک

- اداره نقشه برداری، محدوده بندی و ثبت و ضبط 
 اراضِی سوئد

Telia شرکت - 
 - بانک Landshypotek سوئد

ChromaWay شرکت - 
Future Kairos شرکت -

معماری بالک چین پروژه
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مقاله ویژه

چهار: نهایی سازی

ــده  ــغ توافق ش ــروش مبل ــد ف ــام فرآین ــس از اتم پ
 CHF ــب ــا در قال ــوئیس ی ــک س ــب فران در قال
ــه فروشــنده پرداخــت می شــود. ســپس مراحــل  ب
تغییــر نــام و مالکیــت ملــک انجــام می شــود. ایــن 
ــه همــان روش قدیمــی و ســنتی  ــًا ب ــه فع مرحل
ــا اینکــه کل داده هــای ســازمان  انجــام می شــود ت
ــه  ــود. حق الزحم ــام بش ــن ادغ ــا باک چی ــت ب ثب
ــده  ــه ش ــغ معامل ــد کِل مبل ــز 1 درص ــو نی باکیم
ــت  ــی پرداخ ــه نهای ــن مرحل ــه در همی ــت ک اس

می شــود.

مورد سوم: بلند پروازی آمریکایی

ــای  ــی از نمونه ه ــی یک ــه بررس ــش ب ــن بخ در ای
اســتفاده از باک چیــن در فنــاک می پردازیــم 
ــن  ــده اســت. در ای ــرا ش ــه در ایاالت متحــده اج ک
مــورد دو شــرکت پراپلــر و فلویدیتــی بــا همــکاری 
یکدیگــر یــک ملــک 30 میلیــون دالری در منهتن 
آمریــکا را در اکتبــر 2018 )مهرمــاه 1397( بر بســتر 
اتریــوم توکینــزه کرده انــد. تمرکــز اصلــی پراپلــر بر 
خلــق و مدیریــت دارایی هــای دیجیتــال و تمرکــز 
اصلــی فلویدیتــی بر توســعه یــک پلتفــرم نامتمرکز 
بــه نــام AirSwap بــوده اســت. ایــن دو شــرکت بــا 
ــی  ــام فلویدیت ــه ن ــرکتی ب ــر، ش ــکاری یکدیگ هم
فکتــورا تاســیس کرده انــد کــه کار آن تجزیــه 
ــاده و  ــزای س ــه اج ــده ب ــی پیچی ــای مال دارایی ه
بنیادیــن و رمزگــذاری آن هــا در بســتر باک چیــن 
اســت. به نوعــی می تــوان گفــت کــه پراپلــر 

ــرکت  ــن ش ــادی ای ــاختاِر نه ــِی س ــئول طراح مس
جدیــد و فلویدیتــی مســئول وجــوه فنی آن هســتند. 
توکنیــزه کــردن ملــِک پیشگفته نیــز اولیــن پروژه 
ــت. ــوده اس ــترک ب ــرکت مش ــن ش ــی ای  عملیات

 FACTORA�80 فلویدیتــی فکتــورا ایــن ملــک را
ــان  ــه نش ــن صفح ــر پایی ــه در تصوی ــده ک نامی
ــد،  ــه ش ــتر گفت ــه پیش ــت. چنان ک ــده اس داده ش
ایــن ملــک در بســتر اتریــوم و بــا اســتفاده از 
توکــن ERC�20 توکنیــزه شــده اســت؛ امــا مــدِل 
معاماتــی بــه کار گرفتــه شــده بســیار جالب توجــه 
ــد  ــه بتوان ــرای اینک ــورا ب ــی فکت ــت. فلویدیت اس
ــک  ــورد، ی ــن م ــع )در ای ــان واق ــای جه دارایی ه
ــز )در  ــارِی نامتمرک ــامانه های اعتب ــک( را در س مل
ایــن مــورد شــبکه های باک چیــن( وارد کنــد 
ــِی  ــای دارای ــوان پورتفولیوه ــت عن ــی تح از مدل
ــرده اســت. زیرســاخت  ــزه شــده اســتفاده ک توکنی
ــارِی  ــدل، ســامانه اعتب ــن م ــِی پیاده ســازِی ای اصل
اســت.  میکــر  شــرکت  داِی  وثیقــه اِی  چنــد 
 در ادامــه بــا ایــن ســامانه آشــنا می شــویم.

ــز  ــازمان نامتمرک ــک س ــرکت MakerDAO ی ش
ــن  خــودکار اســت کــه هــدف از تاســیس آن تأمی
پایــدارِی رمزارزهــا بــا اســتفاده از یــک ســامانه بــا 

دو توکــن اســت.

توکن دای

هــدف از تاســیس DAO Maker تأمیــن پایــدارِی 
رمزارزهاســت. DAO Maker ایــن کار را با اســتفاده 
ــات اســت، یعنــی  از توکــن دای کــه یــک ارز باثب

ــتوانه دالر  ــودن پش ــل دارا ب ــه دلی ــه ب ــی ک توکن
ــت  ــک دالر اس ــر ی ــاً براب ــکا ارزش آن تقریب آمری
 Maker انجــام می دهــد. می تــوان گفــت کــه
ــود  ــران خ ــه کارب ــه ب ــت ک ــامانه ای اس DAO س
امــکان تولیــد رمــزارِز دای را می دهــد. در ادامــه بــا 
 فرآینــد وثیقه گــذاری و تولیــد دای آشــنا می شــویم.

ــود در گام اول  ــده می ش ــی نامی ــه حام ــر ک کارب
یــک دارایــی را به عنــوان وثیقــه معرفــی می کنــد. 
ــِی واجــد شــرایط  ــک متول ــزد ی ــی در ن ــن دارای ای
ــاره زمــان فــروش آن  ــا دوب نگهــداری می شــود )ت
ســر برســد(. در گام بعــدی، حامــی با اســتفاده از این 
وثیقــه، یــک توکــن اتریومــی تولیــد می کنــد کــه 
نشــاندهنده آن دارایــی خــاص در پورتفولیــو اســت 
و پورتفولیــوی دارایــِی توکنیزه شــده )TAP( نامیــده 
میشــود. در ایــن TAP اطاعاتــی همچــون تاریــخ 
انتشــار توکــن، قیمــت پایــه آن، اطاعــات متولــی 
و کــد نه رقمــی کمیتــه روش هــای شناســایی اوراق 
ــی  ــک ســازوکار اوراکل ــادار درج شــده اســت. ی به
به صــورت آنــی ایــن اطاعــات را ارزیابــی و تائیــد 
می کنــد. پــس از تائیــد اطاعــات، ایــن TAP بــه 
محــل قــرِض وثیقه گذاری شــده ارســال شــده و در 
ــب دای،  ــدازه %66 ارزش آن، در قال ــه ان عــوض، ب
وام تولیــد میشــود. حامی پــس از دریافــت وام خود 
ــد. ــازار کن ــه دالر و وارد ب ــل ب ــد آن را تبدی  می توان
ــده  ــام ش ــی انج ــورت آزمایش ــد به ص ــن فرآین ای
اســت. در ایــن معاملــه آزمایشــی، در مــاه جــوالی 
شــامل  کــه  را   TAP یــک  فلویدیتــی   ،2019
اوراق خزانــه آمریــکا بــود به عنــوان وثیقــه در 
 رهــن MCD قــرارداد. ایــن معاملــه در بســتر

 شــبکه آزمایشــی Kovan اتریــوم انجــام شــد.
• فلویدیتــی در تاریــخ 22 جــوالی 2019 به یکی از 
کارگــزاران یک ســفارش جهــت خریــد اوراق بهادار 
 8 هفتــه ای بــا مشــخصات از پیــش تعیین شــده داد.
ــان  ــا پای ــد و اوراق ت ــام ش ــفارش انج ــن س • ای
)به عنــوان  نــزد کارگــزار  تراکنــش در  انجــام 
می ماننــد. باقــی  شــرایط(  واجــد   متولــی 

تولیــد  بــه  مربــوط  هوشــمند  قــرارداد   •
می شــود. دیــده   1 شــماره  تصویــر  در   TAP 

از طریــق  را   TAP ایــن فلویدیتــی  ســپس   •
اســکریپت های مربوطــه بــه CDP ارســال می کند. 
CDP در پاســخ، شــروع بــه تولیــد دای می کنــد. بــا 
توجــه بــه قراردادهــای ازپیــش تعیین شــده در ایــن 
ــن  ــود. ای ــد می ش ــی تولی CDP، 900 داِی آزمایش
 تراکنــش را در تصویــر شــماره2 مشــاهده می کنیم.
مــداوم  به طــور  تراکنــش  ایــن  اوراکِل   •
و  قیمت هــا  مــورد  در  را  اطاعــات  همــه 

می کنــد. به روزرســانی  بــازار   وضعیــت 
فلویدیتــی   ،2019 جــوالی   24 تاریــخ  در   •
بازگردانــد.  CDP بــه  را  آزمایشــی  داِی   900 
•  CDP توکن هــای اتریومــی )TAP( وثیقهگــذاری 

شــده را آزاد می کنــد.

MKR توکن

ــک ســامانه  ــه شــد، میکــر ی ــه گفت همان طــور ک
کاربــران  یعنــی  اســت؛  دای  وثیقــه ای  چنــد 
دارایی هــای  از  اســتفاده  بــا  می تواننــد  آن 
خــود به عنــوان وثیقــه از آن دای وام بگیرنــد. 
ایــن ســامانه در ابتــدا فقــط 7 نــوع رمــزارز را 
 Attention Basic  ،)REP(  Augur می پذیرفــت: 
 Ether  ،)DGD(  DigixDAO  ،)BAT(  Token
 )OMG(  OmiseGo  ،)GNT(  Golem  ،)ETH(
امــا  مهــم  نکتــه   .)2019 ,Maker(  )ZRX( و 

اینجاســت کــه بــا توســعه MakerDAO، حــاال هر 
نــوع دارایــی بــا پایــه اتریومــی )بــا تائیــد حاکمیــِت 
میکــر( در ایــن ســامانه می توانــد به عنــوان وثیقــه 
ــارت اســت از  اســتفاده شــود. حاکمیــت میکــر عب
ــران میکــر کــه MakerDAO را از  مجموعــه کارب
طریــق سیســتم رأی گیــری آن مدیریــت می کننــد. 
ــت میکــر شــده  ــده توکــن MKR وارد حاکمی دارن
و می توانــد در اداره آن ســهیم باشــد. هــر چــه 
مقــدار MKR شــخص بیشــتر باشــد، وزِن رأی در 

ــد. ــد ش ــتر خواه ــا بیش تصمیمگیری ه

ــه  ــت قابل توج ــروژه FACTORA�850 ازاین جه پ
ــار  ــتین ب ــرای نخس ــه ب ــرد اســت ک و منحصربه ف
مالــی  تراکنش هــای  وارد  را  ثابــت  ســکه های 
واقعــی کــرده اســت. ایــن پــروژه در مقابــل خریــد 
توکن هــای اوراق بهــادار خــود، هــم پــول فیــات و 

ــد. ــت می کن ــداران پرداخ ــه خری ــم دای ب ه

شماره 1
صویر 

ت
شماره 2

صویر 
ت



43| Kuknos.ir| 42 ماهنامه ققنوس | مهرماه۹۹

صدای کاربر
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توکنومی

منبعــی  تخصصــی  کارگاه هــای  و  همایش هــا 
ــه  ــت؛ به طوری ک ــان اس ــرای متخصص ــمند ب ارزش
ــی در  ــش تخصص ــار همای ــل چه ــرکت در حداق ش
ضــروری  امــری  متخصصــان  بــرای  هرســال 
در  شــرکت  پــاداش  می شــود.  محســوب 
همایش هــا و کارگاه هــای تخصصــی، یادگیــری 
ــرکت  ــش و ش ــخنرانان همای ــد از س ــب جدی مطال
اطاعاتــی  کســب  جهــت  همایش هــا  ایــن  در 
ــوان  ــی نمی ت ــاب آموزش ــچ کت ــه در هی ــت ک اس
تبــادل  و  خــود  هم صنف هــای  یافتــن  یافــت. 
اطاعــات بــا آن هــا و تثبیــت موقعیــت خــود 
ــت  ــن دریاف ــص و همچنی ــک متخص ــوان ی به عن
بازخوردهــای فــوری در مــورد ایده هــای شــخصی 
از دیگــر مزایــای شــرکت در این گونــه مجامــع 
ــن  ــرای یافت ــرمایه گذاران ب ــیاری از س ــت. بس اس
ســرمایه پذیر مناســب از ایــن مجامــع اســتفاده 
می توانــد  آن  در  اشــخاص  حضــور  و  می کننــد 
ــود.  ــب وکار ش ــه کس ــرمایه ب ــه ورود س ــر ب منج

بــرای  همایش هــا  ایــن  از  می تواننــد  افــراد 
آگاهــی از بازخــورد مــردم نســبت بــه ایده هــا 
ــا  ــد؛ ام ــتفاده کنن ــود اس ــد خ ــوالت جدی و محص
مشــکلی کــه در ایــن میــان وجــود دارد ایــن اســت 
ــداد چقــدر  ــداد از اینکــه روی ــده روی کــه برگزارکنن
نمی توانــد  اســت،  شــده  مواجــه  اســتقبال  بــا 
ــوارد  ــی م ــوع در برخ ــن موض ــد و ای ــن باش مطمئ
نیــز  می شــود.  رویــداد  برگــزار نشــدن  باعــث 
ــی  ــروع بلیت فروش ــش از ش ــی پی ــود نقدینگ کمب
برگــزاری  راه  در  دیگــر  معضلــی  نیــز  رویــداد 

اســت. همایش هــا 

فینــاپ؛ محفل فین تکی ها

و  فین تــک  واژۀ  دو  از  ترکیبــی  فینــاپ، 
آموزشــی-تعاملی  رویــداد  نخســتین  اســتارتاپ، 
و  )فین تــک(  مالــی  فناوری هــای  حــوزۀ  در 
ــال  ــی دو س ــاپ ط ــت. فین ــزرگ اس ــم ب ــک تی ی

ــا گردهــم آوردن افــراد متخصــص  فعالیــت خــود، ب
متشــکل  فین تــک  حــوزه  بــه  عاقه منــد  و 
طراحــان،  روزنامه نــگاران،  پژوهشــگران،  از 
توانســته  رویــداد  برگزارکننــدگان  و  عکاســان 
اســت، بــه تولیــد محتــوای مفیــد و جــذاب و 
ــک  ــوزه فین ت ــد در ح ــای جدی ــق ایده ه ــز خل نی

بپــردازد.

مخاطبــان و میهمانــان فینــاپ مدیــران، متخصصان 
ــه،  ــی، بیم ــی، بانک ــای مال ــان حوزه ه و کارشناس
ــجویان  ــان و دانش ــتارتاپ ها، کارآفرین ــاوری، اس فن
هســتند. فینــاپ یــک رســانۀ آفایــن بــرای افــراد، 
ــت  ــک اس ــوزۀ فین ت ــای ح ــب وکارها و نهاده کس
کــه می توانــد در فضاهایــی ماننــد دانشــگاه ها، 
همــکاری  بــا  رشــد،  مراکــز  شــتاب دهنده ها، 
ایــن  برگــزار شــود.  اســتارتاپ ها،  شــرکت ها و 
گفت وگــو،  آمــوزش،  بخش هــای  در  رویــداد 
ــود. ــزار می ش ــازی برگ ــه و شبکه س ــال تجرب  انتق

فیناپ؛ برگزارکننده رویدادهای تخصیص فنی تک

توکن در خدمت رویداد
در جایــزه ســاالنه نهــال فین تــک کــه فینــاپ برگــزار می کند، می تــوان با اســتفاده 
ــرای  ــن ب ــر بســتر باک چی ــری شــفاف ب ــک رای گی ــا ی ــن رای داد ت ــن توک از ای
انتخــاب شــخصیت تاثیرگــذار فین تکی ســال انجام پذیــرد. همچنیــن دارندگان 
ــوند و  ــوت می ش ــاپ دع ــف فین ــی مختل ــای دورهم ــه رویداده ــن ب ــن توک ای
اولویــت شــرکت در رویدادهــا به همــراه مزایــای مختلــف دیگــر خواهند داشــت.

ــا FINUP خدمــات ویــژه از فینــاپ  ب
دریافــت کنیــد

ــر در  ــک نف ــرکت ی ــت ش ــاپ، بلی ــن فین ــر توک ه
ــرکت در  ــر ش ــاوه ب ــت. ع ــاب اس ــای فین رویداده
رویــداد فینــاپ بــا اســتفاده از ایــن توکــن می توانیــد 
ــدام  ــز اق ــاپ نی ــای فین ــری رویداده ــرای اسپانس ب
مختلفــی  بســته های  منظــور  ایــن  بــه  کنیــد. 
ــت و  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــرها در نظ ــرای اسپانس ب
همچنیــن در جایــزه ســاالنه »نهــال فین تــک« 
بــا  می کنــد،  می توانیــد  برگــزار  فینــاپ  کــه 
رای گیــری شــفاِف  در  توکــن  ایــن  از  اســتفاده 
ــذار  ــخصیت تاثیرگ ــاب ش ــرای انتخ ــی ب باک چین
همچنیــن  کنیــد.  شــرکت  ســال  فین تکــی 
ــی  ــای دورهم ــه رویداده ــن ب ــن توک ــدگان ای دارن
بــرای  و  می شــوند  دعــوت  فینــاپ  مختلــف 
ــد. ــرار می گیرن ــت ق ــا در اولوی ــرکت در رویداده  ش
رویدادهــا،  ایــن  برگــزاری  تــداوم  به منظــور 

نــام  بــا  فینــاپ  توکن هــای  از  مزبــور  تیــم 
فینــاپ  اســتفاده می نمایــد.   FINUP اختصــاری 
بــا انتشــار توکــن FINUP بــه دلیــل ظرفیــت 
ــرای  ــام را ب ــت ثبت ن ــداد، اولوی ــر روی ــدود ه مح
شــرکت کنندگانی در نظــر گرفتــه اســت کــه از 
ــداد  ــت روی ــد بلی ــه خری ــدام ب ــن اق ــق توک طری
ــن  ــه ای ــی ک ــل، کاربران ــن دلی ــه همی ــد. ب نماین
اطمینــان  بــا  خریــداری  می کننــد،  را  توکــن 
ــدی  ــور و بهره من ــرای حض ــد ب ــتری  می توانن بیش

کننــد. برنامه ریــزی  فینــاپ  رویــداد  از 

ــد  ــن می توانن ــن توک ــتفاده از ای ــا اس ــران ب کارب
از  را  رویــداد  هــر  در  تولیدشــده  محتواهــای 
قیمتــی  بــا   www.finupevent.ir وب ســایت 
پایین تــر از قیمــت کاربــران عــادی خریــداری 
ــداد  ــاب روی ــا انتخ ــد ب ــن  میتوانن ــد؛ همچنی کنن
ــه آن  ــت موردنظــر، شــیوه پرداخــت هزین ــا خدم ی
ــه  ــد. ب ــا توکــن FINUP انتخــاب کنن ــه ب را، مبادل

ایــن منظــور، یــک کــد QR بــرای آن هــا نمایــش 
ــوس،  ــن ققن ــف توک ــق کی ــود و از طری داده می ش
توکن هــا بــه آدرس فینــاپ فرســتاده می شــود. 
ــر،  ــن از کارب ــت توک ــس از دریاف ــاپ پ ــم فین تی
ــر  ــرای کارب ــت ب ــن بلی ــدور آنای ــه ص ــبت ب نس

ــرد. ــد ک ــدام خواه ــر اق موردنظ
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DLT امنیت؛ اولویت اکربران
خرید با تخفیف کیف توکن سخت افزاری پارس در عرضه اولیه

توکنومی

دفاتــرکل توزیع شــده و زنجیره بلوک هــا از نوعــی 
رمزنــگاری امــن بــه نــام »رمزنــگاری غیرمتقــارن« 
اســتفاده می کننــد. در ایــن رمزنــگاری دو کلیــد 
ــی  ــد عموم ــی و کلی ــد خصوص ــای کلی ــه نام ه ب
منتشــر می شــود. کلیــد عمومــی در حقیقــت ماننــد 
ــوان آن  ــد و می ت ــل می کن ــرد عم ــاب ف شماره حس
ــرای نگــه داری  ــا ب ــوم گذاشــت؛ ام ــار عم را در اختی
محصــوالت متفــاوت مبتنــی بــر زنجیره بلــوک 
ــد  ــداری کلی ــد در نگه ــده، بای ــرکل توزیع ش و دفت
ــده  ــبکه ها دارن ــن ش ــد. در ای ــت کنی ــی دق خصوص
ــزارز  ــه رم ــد خصوصــی صاحــب محصــول )چ کلی
ــز شــده( محســوب  ــام رم ــه پیغ ــن و چ ــه توک و چ
می شــود؛ بــه ایــن معنــی کــه دارنــده کلیــد 
ــد ایــن دارایی هــا را بــه خواســت  خصوصــی می توان
ــخت افزارهایی  ــا و س ــد. نرم افزاره ــل کن ــود منتق خ
کــه ایــن کلیــد را نگهــداری می کننــد کیــف توکــن 
)Wallet( نامیــده می شــوند. بــه عبارتــی بــرای امــن 
نگه داشــتن دارایی هــا از کیــف توکــن اســتفاده 

می شــود.

ــرار  ــی ق ــب مختلف ــا در مرات ــف توکن ه ــت کی امنی
ــن و  ــت پایی ــا دارای امنی ــی از آن ه ــرد و برخ می گی
بعضــی بســیار امــن هســتند. در میــان انــواع مختلف 
ــن  ــای ســخت افزاری امن تری ــن نمونه ه ــف توک کی
آن هاســت. کیف توکن هــای ســخت افزاری مختلفی 
ــا  ــا ب ــف توکن ه ــن کی ــود دارد و ای ــان وج در جه

قیمت هــای مختلــف بــه کاربــران عرضــه می شــوند. 
ــارس، کیفــی بســیار  کیــف توکــن ســخت افزاری پ
ــزاری آن در کشــور  ــه قســمت نرم اف ــن اســت ک ام
ایــران توســعه داده شــده اســت. ایــن کیــف توکــن 
ــه  ــارس« عرض ــوک پ ــرکت »زنجیره بل ــط ش توس
می شــود. زنجیره بلــوک پــارس یــک شــرکت 
دانش بنیــان در حــوزه زیرســاخت های فنــاوری 
اطاعــات و فناوری هــای نویــن در ایــن حــوزه اســت 
ــرده و  ــاز ک ــود را آغ ــت خ ــال 1389 فعالی ــه از س ک
طیــف گســترده ای از خدمــات امنیت اطاعــات مانند 
بهینه ســازی و ارتقــای امنیــت اطاعــات، طراحــی، 
پیاده ســازی و نظــارت بــر اجــرای مراکــز داده، واردات 
و صــادرات ســخت افزارها و نرم افزارهــای حــوزه 
فنــاوری اطاعــات، صــدور گواهــی الکترونیکــی و ... 

ــد. ــه می نمای را ارائ

ــای  ــا پورت ه ــخت افزاری ب ــن س ــف توک ــن کی ای
از  و  می کنــد  کار  میکرو یو اس بــی  و  بلوتــوث 
ــور  ــاز به منظ ــی موردنی ــای امنیت ــزاء و ماژول ه اج
ذخیره ســازی امــن و غیربرخــط کلیدهــای خصوصی 
و داده هــا برخــوردار اســت. ایــن کیــف توکــن عــاوه 
بــر توکن هــای شــبکه ققنــوس، از انــواع رمزارزهــای 
ــد  ــوان کلی ــد و می ت ــز پشــتیبانی می کن ــروف نی مع
خصوصــی ایــن رمزارزهــا را در آن ذخیــره کــرد. ابعــاد 
ایــن دســتگاه 64 میلی متــر در 38 میلی متــر و قطــر 

ــت. ــر اس آن 2/3 میلی مت

ــوس  ــخت افزاری ققن ــف س ــن کی ــدا، توک  در ابت
بــرای پیش خریــد ایــن دســتگاه عرضــه می شــود. 
ایــن دســتگاه، 70 دالر قیمت گــذاری شــده اســت؛ 
امــا در مــدت عرضــه اولیــه و بــا هــدف پیش خریــد 
ــی 50 دالر  ــت نهای ــه قیم ــتگاه را ب ــد دس می توانی
ــک  ــدا ی ــد ابت ــن منظــور بای ــه ای ــد. ب ــه نمایی تهی
ــت 30 دالر  ــه قیم ــخت افزاری ب ــف س ــن کی توک
بخریــد و ســپس در هنــگام تحویــل دســتگاه 
)عــاوه بــر تحویــل توکــن( 20 دالر دیگــر 
ــف توکــن  ــب شــما کی ــد. به این ترتی پرداخــت کنی
ســخت افزاری 70 دالری را بــه قیمــت 50 دالر 

ــد. ــت می کنی دریاف

امیــد اســت کــه ایــن کیــف توکــن ســخت افزاری 
بتوانــد بــرای مشــتریان ســودمند باشــد و بــه 
کمــک آن بــا امنیــت خاطــر و آرامــش بــه مبادلــه 
دارایی هــای  دیگــر  و  ققنــوس  توکن هــای 

بپردازنــد. رمزنگاری شــده 
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روند اقتصادی

ایــن تاریــخ بــه بعــد بــه دلیــل افزایــش نــرخ دالر و همچنیــن افزایــش 
اونــس جهانــی طــا و در پــی آن افزایــش مظنــه تهــران، توکــن پیمــان 
رونــدی رو بــه رشــد داشــته و در تاریــخ 99/07/07 قیمــت توکــن پیمــان 
ــش  ــل افزای ــه دلی ــخ 99/07/12 ب ــرد. در تاری ــور ک ــال عب از 20.000 ری
ــز زرد در مســیر  ــا قیمــت فل ــه کرون ریســک ناشــی از ابتــای ترامــپ ب
ــود  ــت خ ــه اوج قیم ــت و ب ــرار گرف ــر ق ــه اخی ــد 8 هفت ــن رش بزرگ تری
ــخ 99/09/29  ــا تاری ــهریورماه ت ــید. از اول ش ــال رس ــی 21.521 ری یعن

ــوده اســت. ــازده  29 درصــدی ب توکــن پیمــان دارای ب

پیمــان می تــوان مشــاهده  توکــن  تعــداد  نمــودار  بــه  توجــه  بــا 
ــش  ــال افزای ــه روز در ح ــان روزب ــن پیم ــرای توک ــا ب ــه تقاض ــرد ک ک
ــخ 99/07/06  ــان در تاری ــن پیم ــد توک ــزان خری ــترین می ــت و بیش اس
روز  چنــد  درســت  یعنــی  شــد؛  ثبــت  توکــن   36.089 معــادل  و 
 قبــل از اینکــه توکــن پیمــان از مــرز 20.000 ریــال عبــور نمایــد.

همان طــور کــه می تــوان در نمــودار زیــر ماحظــه کــرد قیمــت جهانــی 
ــور از مقاومــت  ــد از ســومین تــاش ناموفــق جهــت عب ــس طــا بع اون
محــدوده 1.970 دالر دچــار ریــزش شــد و دیگــر در محــدوده 1.900 دالر 
ــدازآن  ــزش کــرد و بع ــا محــدوده 1.850 دالر هــم ری ــت نشــد و ت حمای
ــزارش  ــن گ ــگارش ای ــان ن ــا زم ــرد. ت ــدا ک ــت پی ــش قیم ــی افزای کم

ــور از مقاومــت 1.900 دالر نشــده اســت. ــه عب کمــاکان موفــق ب

ــت  ــت از مقاوم ــور قیم ــد از عب ــه بع ــت ک ــد گف ــم بای ــورد دالر ه در م
ــا جهــش بســیار شــدید )حــدودا 30 درصــدی( طــی  ــال ب 232.000 ری
چنــد روز تــا حــدود 300.000 ریــال هــم رســید. بــاال رفتــن قیمــت دالر 
در ایــن بــازه زمانــی دالیــل متعــدد دارد؛ ازجملــه ریســک فعــال شــدن 
ــکان انتخــاب  ــی و ام ــای بین الملل ــش تحریم ه مکانیســم ماشــه و افزای

ــکا. ــت جمهوری آمری ــات ریاس ــپ در انتخاب ــدد ترام مج

ــای  ــان راه ه ــاب از می ــا انتخ ــه ایرانی ه ــن دغدغ ــروزه بزرگ تری ام
ــه  ــددی ک ــای متع ــن روش ه ــرمایه گذاری اســت. از بی ــرای س ــود ب موج
بــرای ســرمایه گذاری در بازارهــای متفــاوت وجــود دارد، بــازار طــا روش 
امن تــری اســت. طــا از عناصــر اصلــی ســبد ســرمایه گذاری در جامعــه 
ــه عوامــل  پرتنــش امــروزی به حســاب می آیــد. قیمــت طــا در ایــران ب
مختلفــی بســتگی دارد کــه ازجملــه آن می تــوان بــه قیمــت جهانــی طــا، 
نــرخ دالر در برابــر ریــال، تقاضــای مصرفــی، وضعیــت عمومــی اقتصــاد 
ــاره  ــا اش ــایر بخش ه ــرمایه گذاری در س ــای س ــا فرصت ه ــکان ی و ام

ــران  ــازار ته ــا قیمــت طــای ب ــان مســتقیمًا ب ــرد. قیمــت توکــن پیم ک
ــود. ــبه می ش محاس

پیمان  در هفته هایی که گذشت

ــخ  ــا تاری ــدای شــهریورماه ت ــودار قیمــت، پیمــان از ابت ــه نم ــه ب ــا توج ب
ــا  ــوده اســت؛ ام ــال در نوســان ب ــغ 16.000 ری ــدود مبل 99/06/10 در ح
از تاریــخ 99/06/11 از ایــن ســد عبــور کــرده و بــه مبلــغ 17.396 
ریــال رســید. بعــد از رســیدن بــه ایــن مقــدار قیمــت ایــن بــار در حــدود 
17.000 ریــال نوســان نمــود و در 99/06/20 توکــن پیمــان رونــد رو بــه 
رشــد را آغــاز و بــه 18.241 ریــال رســید. در فاصلــه یــک مــاه مانــده تــا 
انتخابــات آمریــکا، پیش بینــی وضعیــت و نتیجــه انتخابــات بســیار دشــوار 
شــده اســت؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه فضــای عــدم قطعیــت شــکل گرفته 
ســرمایه گذاران بــه ســمت بازارهــای امــن حرکــت کرده انــد؛ بنابرایــن از 

 بررسی مسیر رشد توکن طالیی؛

پیامن رکورد زد!

 زهرا پیرهادی

کارشناس توسعه کسب وکار

z.pirhadi@kuknos.ir
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روند اقتصادی

ســؤالی کــه ایــن روزهــا ذهــن بســیاری را بــه خــود مشــغول کــرده، 
ایــن اســت کــه چــه طــور از دارایی هــای خــود حفاظــت کنیــم؟ ســؤالی 
ــن  ــه ای ــخ ب ــس از پاس ــت. پ ــرمایه گذاری اس ــخ آن س ــلمًا پاس ــه مس ک
ســؤال، شــاید از خــود بپرســید کــه بهتریــن ســرمایه گذاری کــدام اســت 
ــواع بازارهــای  ــا ســرمایه گذاری در ان ــم؟ ب و در کجــا ســرمایه گذاری کنی
ــورم رشــد داد.  ــا ت ــوان دارایــی خــود را همــراه ب موجــود در کشــور، می ت
یکــی از ایــن بازارهــا، بــازار المــاس اســت؛ امــا مشــکلی کــه وجــود دارد 
ــوان  ــی نمی ت ــدارد؛ یعن ــری ن ــت بخش پذی ــه المــاس قابلی ــن اســت ک ای
یــک المــاس یــک قیراطــی را بــه قطعــات ریزتــر تقســیم کــرد؛ چراکــه 
ارزش آن به شــدت پاییــن می آیــد. بــا اســتفاده از فنــاوری دفتــرکل 
ــاج  ــه احتی ــاس ک ــک الم ــد ی ــای خری ــرمایه گذاران به ج ــده س توزیع ش
ــق توکــن، صاحــب بخشــی از المــاس  ــادی دارد، از طری ــه ســرمایه زی ب

می شــوند.

 روند اقتصادی دایادایموند را بهتر درک کنیم؛

الامس؛ 
جذاب پایدار

دایادایموند در هفته های اخیر

ــد،  همان طــور کــه در شــکل 1 مشــاهده می کنی
از ابتــدای شــهریور تــا 99/07/13 توکــن المــاس 
دایادایمونــد رونــدی صعــودی داشــت و در تاریــخ 
ــود را 2.962.580  ــی خ ــقف قیمت 99/07/12 س
لمــس کــرد؛ یعنــی از اول شــهریورماه تــا تاریــخ 
دایادایمونــد دارای  المــاس  99/07/13 توکــن 
کــه  همان طــور  بــود.  درصــدی   16 بــازده 
ــد  ــاس دایادایمون ــن الم ــت توک ــد، قیم می دانی
وابســته بــه دو فاکتــور قیمــت دالر طــا و 
قیمــت اعامــی راپاپــورت اســت. شــکل 2 بــاال 
رفتــن قیمــت دالر در ایــن بــازه زمانــی را نشــان 
می دهــد کــه دالیــل متعــددی دارد؛ ماننــد 
ریســک فعــال شــدن مکانیســم ماشــه و افزایــش 
انتخــاب  امــکان  و  بین المللــی  تحریم هــای 
ــت جمهوری  ــات ریاس ــپ در انتخاب ــدد ترام مج
آمریــکا. بــه علــت بــاال رفتــن ریســک بازارهــای 
ــق  ــز مطاب ــاس نی ــی الم ــت جهان ــی، قیم جهان
گــزارش راپاپــورت تغییــر کــرده و اندکــی بیشــتر 
الماس هــای  از  یکــی  قیمــت  اســت.  شــده 
ــت  ــش یاف ــد 100 دالر افزای ــتوانه دایادایمون پش
دالر   400 احتســاب  )بــدون  دالر   7100 از  و 
رســید  دالر   7200 بــه  جانبــی(  هزینه هــای 
ــی 7600 دالر(.  ــای جانب ــاب هزینه ه ــا احتس )ب
ــن  ــت توک ــبه قیم ــای محاس ــب مبن به این ترتی
ــه  ــه ازای هــر توکــن ب ــد از 10 دالر ب دایادایمون

ــت. ــش یاف ــنت افزای 10 دالر و 5 س
ــه  ــود ک ــاهده می ش ــکل 3 مش ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــده در  ــای خریداری ش ــداد توکن ه ــترین تع بیش
ــوده  ــدد ب ــداد 144 ع ــه تع ــخ 99/06/26 ب تاری

اســت.
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ــه  ــدر ک ــن کار همین ق ــم ای ــل ه ــا در عم ــا آی ام
ــازی  ــل پیاده س ــاده و روان اســت، قاب در ســخن س
اســت؟ نهادهــای واســط بــا تمــام ایراداتــی کــه بــه 
آن هــا وارد اســت، وظایــف و مســئولیت های مهمــی 
ــه  ــا، چ ــن نهاده ــذف ای ــا ح ــد و ب ــده دارن ــر عه ب
کســی یــا کســانی و بــا چــه انگیــزه ای وظایــف این 
نهادهــا را بــر عهــده خواهنــد گرفــت؟ بــرای مثــال، 
هم اکنــون ســازمان هایی واســطه گر در شــبکه 
ــی،  ــه کار بررس ــتند ک ــال هس ــور فع ــی کش بانک
ــای  ــداری تراکنش ه ــت و نگه ــنجی، ثب صحت س
ــن ســازمان ها  ــد. ای ــر عهــده دارن ــردم را ب ــی م مال
ــخت افزاری  ــاخت های س ــد زیرس ــا خری ــاالنه ب س
و نرم افــزاری گران قیمــت و صــرف هزینه هــای 
گــزاف نگهــداری، ابزارهــای الزم جهــت مدیریــت 
تراکنش هــای مالــی عمــوم مــردم را تهیــه و 
محــل  از  آن،  قبــال  در  و  می کننــد  مدیریــت 
کارمــزد تراکنش هــا، کســب درآمــد می کننــد؛ 
به عبارتی دیگــر، کارمــزد تراکنــش، انگیــزه الزم 
 بــرای ایفــای وظایــف را بــه آن هــا می دهــد.

آنچه از بالک چنی 
می خواستید بدانید 

و جرئت پرسیدنش را 
نداشتید!

نگاهی به مسائلی که یک سامانه غیرمتمرکز انتقاِل ارزش با آن 
روبه روست و نحوه پاسخگویی فناوری بالک چین به این مسائل

مکانیــزه کــردن اعتمــاد و حــذف حداکثــری نهادهــای واســط اعتمــادزا، از نظــر 
ــرل   ــر کنت ــن مــدل دیگ ــب و دوست داشــتنی اســت. در ای ــوری بســیار جال تئ
ــان  ــت خریدوفروش هایم ــی و مدیری ــه های هویت ــام و شناس ــا، ن ــر دارایی ه ب
بــه نهــادی واســط مرکــزی نیــاز نــدارد. در ایــن مــدل فرضــی، خودمــان ســابقه 
ــداری  ــات را نگه ــِت اطالع ــر کل ثب ــان دفات ــا هم ــات ی ــه داده هــا و اطالع هم
ــر  ــن یکدیگ ــی بی ــی و اطالعات ــراودات مال ــی م ــان تمام ــم و خودم می کنی
ــارت،  ــادپذیر، نظ ــد و فس ــه، کن ــِط پرهزین ــاد واس ــک نه ــور ی ــدون حض را ب

ــم. ــداری می کنی ــت و نگه ــنجی، ثب صحت س

 حجت عباسی

عضو تحریریه

abbasi.yazdan@gmail.com
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آموزش

ــن  ــی ای ــم در مدل هــای باکچین حــال فــرض کنی
نهادهــای واســط کــه نقــش مدیریــت تراکنش هــا را 
بــر عهــده دارنــد حــذف شــوند، چه کســی یا کســانی 
و بــا چــه انگیــزه ای، وظایــف زمین مانــده ایــن نهادها 
گرفــت؟ خواهنــد  عهــده  بــر   را 

پاســخ بــه ایــن ســوال نیــاز بــه طــرح یــک مثــال و 
دارد. نزدیــک  گذشــته های  بــه   بازگشــتی 
زمانــی کــه مــا از اینســتاگرام، جی میــل، یوتیــوب و یا 
معادل هــای ایرانــی ایــن خدمــات اســتفاده می کنیــم، 
در حقیقــت در حــال ســرویس گرفتــن از یــک ســری 
ــاری  ــک معم ــوگل در ی ــد گ ــزی همانن ــاد مرک نه
متمرکز هســتیم. در معماری متمرکز، درخواســت های 
کاربــران بــه ســرورهای خاصــی ارســال شــده و ایــن 
ــب  ــخی متناس ــت، پاس ــر درخواس ــه ه ــرورها ب س
می دهنــد. بــرای مثــال زمانــی کــه مــا شناســه و رمز 
ــوگل  ــرورهای گ ــرای س ــود را ب ــل خ ــور جی می عب
ارســال می کنیــم، ایــن ســرورها در پاســخ، محتویــات 
 ایمیــل مــا را نشــان می دهنــد. همیــن مثــال 
ــایت های  ــایر وب س ــوب و س ــتفاده از یوتی ــرای اس ب
مشــابه نیــز صــادق اســت. هماننــد تمامــی نهادهای 
ــار  ــز در کن ــانی نی ــکل از خدمت رس ــن ش ــط، ای  واس
بــاال،  نســبتاً  ســرعت  همچــون   مزایایــی 
دارد: به همــراه  نیــز  را  زیــر   معایــب 

•  بــه دلیــل وابســته بــودن کل ســامانه به یک ســرور 
و یــا نهــاد مرکــزی، درصورتی کــه بــه هــر دلیلــی این 
ســرور مرکــزی از کار بیافتد، کل ســامانه مختل شــده 
 و دسترســی همــه کاربــران دچــار مشــکل می شــود.

•  در ایــن نــوع معمــاری، ایــن نهادهــا و ســرورهای 
مرکــزی هســتند کــه دسترســی مــا را به یــک محتوا 
ــن  ــد. به عبارتی دیگــر، تعیی ــا قطــع می کنن ــرار ی برق
ســطح دسترســی افــراد بــه محتــوا، توســط نهادهای 
واســط تعییــن می شــود کــه ایــن امــر در برخی مــوارد 
می توانــد بــه کاربــران نهایــی صدمــه وارد کنــد. بــه 
کمــک همیــن امــکان اســت کــه ســرورهای شــبکه 
ســوئیفت می تواننــد دسترســی بانک هــای ایرانــی را 
ــد. ــع نماین ــی قط ــان بانک ــبکه پیام رس ــن ش ــه ای  ب

•  و چنانچــه اطاعــات کاربــران در ســرورهای 
مرکــزی تغییــر کــرده و یــا دســت کاری شــود، کاربــر 
نهایــی از ایــن تغییــرات، اطاعاتــی پیدا نخواهــد کرد. 
ــان ارســال  ــا شــما تمامــی ایمیل هایــی کــه برایت آی
ــه  ــای ک ــا ایمیل ه ــد ی ــاهده می کنی ــده را مش ش
ــد؟ ــد را می بینی ــما ببینی ــت دارد ش ــل دوس  جی می
بنــا بــر دالیــل فــوق، برخــی از متخصصیــن تــاش 
کردنــد راهــکاری برای کنار گذاشــتن نهادهای واســط 
در فضــای تبــادل اطاعــات و محتــوا، توســعه دهند و 
نتیجــه همیــن تاش هــا بــود کــه مقدمــات حــذف 
ــرد.  ــاد ک ــل را ایج ــال فای ــط در انتق ــای واس نهاده
درنهایــت، ایــن تاش هــا بــه نتیجه رســید و بســتری 

ــتفاده از  ــا اس ــوا ب ــات و محت ــادل اطاع ــرای تب ب
ــزی و  ــرورهای مرک ــه س ــاز ب ــدون نی ــت، ب اینترن
ــام  ــا ن ــت؛ بســتری ب ــای واســط شــکل گرف نهاده
 Torrent ــد ــی همانن ــا نام های ــروزه ب ــه ام Napster ک

شــناخته می شــود. در ایــن بســتر غیرمتمرکــز، افــراد 
می تواننــد مابیــن یکدیگــر اطاعــات و محتــوا )فیلم، 
مســتند، موســیقی و ...( ردوبــدل کننــد، بــدون آنکــه 
ــن  ــد. در ای ــته باش ــود داش ــطه گر وج ــادی واس نه
ــوای خــاص،  ــک محت ــد، درخواســت ی شــبکه جدی
ــاد  ــا نه ــرور ی ــک س ــمت ی ــه س ــال ب ــای ارس به ج
ــت  ــبکه تورن ــای ش ــی اعض ــرای تمام ــزی، ب مرک
ــت،  ــک درخواس ــه ی ــخ ب ــود و در پاس ــال می ش ارس
ــوای  ــد محت ــاش می  کنن ــه اعضــای شــبکه ت هم
ــد.  ــال کنن ــت کننده ارس ــرای درخواس ــر را ب موردنظ
ــه  ــاز ب ــد نی ــرای شفاف ســازی بیشــتر، فــرض کنی ب
دانلــود یــک فیلــم داریــد. در مــدل متمرکــز شــما این 

درخواســت را بــرای ســرورهای یوتیــوب ارســال کرده 
ــود  ــا دانل ــا ی ــر را تماش ــم موردنظ ــخ فیل و در پاس
ــد تقاضــای دریافــت  ــن مــدل جدی ــد. در ای می کردی
فایــل یــک فیلــم بــرای همــه افــرادی کــه نرم افــزار 
ــد، ارســال می شــود و هــر  تورنــت را نصب شــده دارن
کــس یــا کســانی کــه آن فیلــم را روی هــارد درایــو 
خــود داشــته باشــند، شــروع به ارســال کل یا بخشــی 
 از آن بــه ســمت شــما می کننــد و درنهایــت 
بــرای شــما  مختلــف  افــراد  از ســوی   فیلــم 
 ارســال می شــود. حــال بیاییــد بررســی کنیــم 
و  ســامانه ها  در  مطرح شــده  ایــرادات  آیــا  کــه 
ــده  ــاری توزیع ش ــن معم ــز در ای ــبکه های متمرک ش
خیــر. یــا  اســت  شــده  رفــع   تورنتــی 

ــرور  ــک س ــه ی ــامانه ب ــبکه، کل س ــن ش  •  در ای
ــه  ــت و درصورتی ک ــته نیس ــاص، وابس ــاد خ ــا نه ی
ــبکه  ــد، ش ــز از کار بیافتن ــا نی ــدادی از کامپیوتره تع
دهــد. ادامــه  خدمت رســانی  بــه   می توانــد 

ــزی  ــر مرک ــک مدی ــه ی ــبکه، ازآنجا ک ــن ش •  در ای
وجــود نــدارد و افــراد از هویت یکدیگر مطلع نیســتند، 

خدمت رســانی  قطــع  و  شناســایی   امــکان 
 بــه یــک فــرد یــا کامپیوتــر خــاص مســیر 
اســت. دشــوار  بســیار  یــا  و   نیســت 

•  ازآنجا کــه در ایــن روش، اطاعــات از ســوی 
ــال  ــما ارس ــمت ش ــه س ــددی ب ــای متع کامپیوتره
می شــود و ایــن کامپیوترهــا نیــز از مــکان و هویــت 
یکدیگــر ناآگاه انــد، تبانــی و ارســال هماهنــگ شــده 
یــک داده دســت کاری شــده، کاری بســیار دشــوار و 
دیگــر،  ســویی  از  و  اســت  نشــدنی   تقریبــا 
داده  دســت کاری  بــرای  انگیــزه ای   افــراد 
ندارنــد. نیــز  غلــط  اطاعــات  ارســال   و 

متخصصیــن کامپیوتــر بــه دســتاوردی بزرگ دســت 
ــرورهای  ــا و س ــز نهاده ــذف موفقیت آمی ــد؛ ح یافتن
مرکــزی در فضــای تبــادل اطاعــات بــدون ایجــاد 
 اختــال در خدمــت ارســال و دریافــت فایــل.

حــال، بــه پشــتوانه ایــن موفقیــت بــزرگ، گام بعــدی 
شــروع شــد. مگــر نــه اینکــه شــبکه های بانکــی هم 
از معمــاری متمرکــز اســتفاده می کننــد و همــه 
ــز  ــرورهای متمرک ــر روی س ــران ب ــای کارب داده ه
ــد. درنتیجــه ایــن ســامانه ها هــم  نگهــداری می کنن
ــوان در  ــا می ت ــد. آی مشــکات ســه گانه فــوق را دارن
نیــز  پــول(  )جابجایــی  پرداخــت  شــبکه های 
کــرد؟ حــذف  را  مرکــزی   واســط های 

بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال نیــاز اســت قــدری بــا 
خدمــات نهادهــای واســط در شــبکه های پرداخــت و 
مــدل درآمدزایــی آن هــا بیشــتر آشــنا شــویم و ببینیم 
ــا  ــات قابل حــذف شــدن هســتند و ی ــن خدم ــا ای آی
ــن  ــز ای ــای غیرمتمرک ــرای ایف ــی ب ــوان روش می ت
خدمــات پیــدا کــرد و همچنیــن انگیــزه افــراد بــرای 
بــود؟ خواهــد  چــه  نقش هــا  ایــن   ایفــای 

در ابتــدا ممکــن اســت ایــن ســوال در ذهــن ایجــاد 
شــود کــه چــرا از همــان تجربــه موفــق شــبکه های 
تورنتــی در انتقــال فایــل، ایــن بار بــرای انتقــال ارزش 
و دارایــی )ماننــد پول( اســتفاده نمی شــود. بایســتی به 
ــل، در  ــال فای ــه توجــه داشــت کــه در انتق ــن نکت ای
حقیقــت یــک کپــی از فایــل از ســوی فرســتنده در 
اختیــار گیرنــده قــرار می گیــرد و در حیــن جابجایــی، 
مالکیــت فایــل از مبــدا بــه مقصــد منتقــل نمی شــود؛ 
ــال،  ــن انتق ــول( بایســتی حی ــال ارزش )پ ــا در انتق ام
مالکیــت ارزش نیــز جابجــا شــود. برای مثال بایســتی 
حیــن انتقــال یــک ملــک از فــرد الــف بــه ب، نه تنهــا 
ملــک بلکــه مالکیــت آن نیــز منتقــل شــود و تنهــا 
به واســطه در اختیــار داشــتن کپــی ســند یــک ملــک 
و یــا حتــی اصــل آن، مالــک آن نخواهیــد بــود. بدین 
منظــور، نهادهــای واســط، تضمیــن انتقــال مالکیــت 
ــده  ــر عه ــا را ب ــراودات و تراکنش ه ــام م ــن انج حی
می گیرنــد و در دفاتــر مرکــزی خــود، مالکیــت جدیــد 
بــر یــک دارایــی را ثبــت و نگهــداری می کننــد. حــال 
بــا حــذف بانک هــا و ســایر نهادهــای واســط، تضمین 

زمانی که ما از اینستاگرام، 
جی میل، یوتیوب یا 

معادل های ایرانی این 
خدمات استفاده می کنیم، 

در حقیقت در حال سرویس 
گرفتن از یک سری نهاد 

مرکزی همانند گوگل در یک 
معماری متمرکز هستیم.

انتقــال مالکیــت حیــن جابجایــی دارایی را چه کســی 
ــت؟ ــد گرف ــده خواه ــر عه ــزه ای ب ــه انگی ــا چ  و ب

از طرفــی دیگــر، در شــبکه های مالــی ســنتی موجود، 
افــراد پیــش از آنکــه بتوانند نســبت به جابجایــی پول 
اقــدام کننــد، بایســتی طــی فراینــدی، هویت خــود را 
ــد.  ــات کنن ــراز و اثب ــود اح ــر خ ــک موردنظ ــه بان  ب
بــه همیــن دلیــل، پیــش از افتتــاح هر حســاب بانکی، 
مــدارک هویتی شــما توســط بانــک مربوطه بررســی 
ــات  ــن اطاع ــم ارز ای ــود. ه ــنجی می ش و صحت س
ــاز و یــک رمــز عبــور و شناســه  هویتــی، حســابی ب
کاربــری یکتــا بــرای شــما صــادر می شــود. ازاین پس 
بــرای انجــام هــر تراکنــش مالــی، بایســتی در ابتــدا 
رمــز عبــور خــود را وارد نماییــد. بــا واردکــردن این رمز 
بانــک متوجــه می شــود کــه ایــن تراکنــش توســط 
ــذف  ــا ح ــال ب ــت. ح ــده اس ــام ش ــی انج ــه کس  چ
ــئولیت  ــط، مس ــاد واس ــک نه ــوان ی ــک به عن بان
 اعطــای رمــز عبــور و شناســه کاربــری یکتــا 
گرفــت؟  خواهــد  عهــده  بــر  کســی  چــه   را 
ثبــت  بــدون  را  شناســه   بــودن   یکتــا 
 در یــک دفتــر مرکــزی، چه کســی تضمین خواهدکرد؟

همچنیــن، یکــی از وظایــف مهــم و کلیــدی بانک ها 
در بحــث مدیریــت تراکنش هــا، تضمین جلوگیــری از 
خــرج چندبــاره یــک مقــدار ثابــت پــول اســت. بــرای 
درک ایــن نکتــه اساســی بــه مثــال پیــش رو دقــت 
کنیــد. فــرض کنید شــما در حســاب بانکی خــود تنها 
1000 تومــان پــول داریــد. بــا موبایــل بانــک خــود آن 
1000 تومــان را بــه شــماره کارت دوســتتان منتقــل 
کنیــد و هم زمــان بــا اینترنت بانــک خودتــان همــان 
1000 تومــان را طــی تراکنشــی بــه یکــی دیگــر از 
حســاب های خودتــان منتقــل کنیــد. در ایــن شــرایط، 
بانــک بــه کمــک ســخت افزارها و نرم افزارهایــی کــه 
در اختیــار دارد، تضمیــن می کنــد کــه در هــر لحظــه، 
ــا وجــود تراکنش هــای متعــدد، فقــط یــک  ــی ب حت
تراکنــش بررســی و اعمال خواهد شــد. بدیــن ترتیب، 
یکــی از دو تراکنــش شــما، حتــی بــرای چنــد 
میکروثانیــه زودتــر بــه ســرورهای بانکــی می رســد و 
هــر تراکنشــی کــه زودتر رســید، زودتر بررســی شــده 
و تراکنــش دوم در ایــن مثــال بــه دلیل نبــود موجودی 
کافــی اعمــال نخواهــد شــد. حــال دوبــاره بــه همــان 
نهــاد اگــر  می گردیــم،  بــاز  قبلــی   ســوال 
شــود، حــذف  بانــک  همــان  یــا   واســط 

چــه کســی و بــا چــه ســازوکاری از خــرج مجــدد یک 
ــا حــذف بانــک، دیگــر  پــول جلوگیــری می کنــد؟ ب
ــه ســمت یــک ســرور  ــرای بررســی ب تراکنش هــا ب
مرکــزی ارســال نمی شــود و در کل شــبکه پخــش 
می شــود؛ در این شــرایط مســئولیت جلوگیــری از این 
بــود؟ خواهــد  کســی  چــه   رخــداد 

مدیریــت  به واســطه  بانک هــا  درنهایــت،  و 
تراکنش هــای عمــوم مــردم، از محــل کارمــزد 
ــذف  ــا ح ــد. ب ــد می کنن ــب درآم ــا کس تراکنش ه
بانک هــا، انگیــزه افــراد برای بررســی، صحت ســنجی 

ــت؟ ــا چیس ــای تراکنش ه ــداری مان ــت و نگه  و ثب
ــیاری  ــی و بس ــواالت اساس ــن س ــه ای ــه ب مادامی ک
ســواالت جانبی دیگــر جــواب داده نشــود، به کارگیری 
فنــاوری زنجیره بلــوک در حــوزه انتقــال ارزش و حذف 
ــد. ــد ش ــی نخواه ــوزه، عملیات ــن ح ــطه های ای  واس

ــای  ــئول ایف ــتی مس ــطه، بایس ــذف واس ــرای ح ب
وظایفــی کــه او تابه حــال انجــام مــی داد، مشــخص و 
 انگیــزه وی بــرای تقبــل این مســئولیت تعیین شــود.
در طــول ســال های گذشــته، تاش هــای متعــددی 
بــرای حــذف نهادهــای واســط در حــوزه انتقــال پــول 
ــه  ــمندی ک ــای ارزش ــت؛ تاش ه ــده اس ــام ش انج
ــای  ــتند نهاده ــل نتوانس ــورت کام ــک به ص هیچ ی
واســط را حــذف کننــد و در برخــی مــوارد، خــود، برای 
انجــام برخــی وظایــف واســطه حذف شــده بــه 
شــدند.  تبدیــل  اعتمادزایــی  واســط  نهادهــای 

ــا  ــی ادع ــا گروه ــرد ی ــال 2008، ف ــال، در س بااین ح
کرد، توانســته روشــی کامــًا غیرمتمرکز بــرای انتقال 
تمامــی  بــرای  کــه  بدهــد  ارائــه   ارزش 
حــذف  واســط  بــه  ایجادشــده   چالش هــای 
دارد. عملیاتــی  راهــکاری  واســط   نهــاد 
ایــن راهــکار کــه در قالــب یــک مقالــه ارائه شــد، یک 
ســال بعــد بــه یــک محصــول و نرم افــزار تبدیل شــد 
و شــروع بــه فعالیــت کــرد و تاکنــون بــدون تقریبــًا 
هیــچ اختالــی بــه کار خــود ادامــه داده اســت. در این 
ــوم  ــن عم ــن بی ــام بیت کوی ــه ن ــی ب ــبکه، ارزش ش
می شــود. منتقــل  واســطه،  بــدون   مــردم، 
ــی  ــن ارزش یعن ــا ای ــتر ب ــدری بیش ــم ق ــال بیایی ح
بیت کویــن و ایــن شــبکه انتقــال غیرمتمرکــز ارزش 
یعنــی باکچین آشــنا شــویم و بررســی کنیم کــه آیا 
ــایر  ــبکه ها، س ــوع از ش ــن ن ــر روی ای ــم ب می توانی
ــا  ارزش هــای دیگــر مثــل ســند مالکیــت خــودرو ی
کنیــم. منتقــل  نیــز  را   ملــک 
در شــبکه بیت کویــن، ازآنجا کــه هیــچ نهــاد واســطی 
ــا رعایــت یــک اســتاندارد،  وجــود نــدارد، هــر فــرد ب
رمــز عبــور )چیــزی شــبیه بــه رمــز اینترنت بانــک( و 
شناســه کاربــری )چیــزی شــبیه شــماره کارت بانکی( 
خــود را، خــودش تولیــد می کنــد و مســئولیت 

نگهــداری آن نیــز بــا خــود فــرد اســت. همچنیــن اگر 
بــه هــر دلیلــی رمــز عبــور شــما لــو بــرود، دیگــران 
 به راحتــی می تواننــد از حســاب شــما برداشــت کننــد.

حــال کــه چیــزی شــبیه رمــز عبــور و شــماره کارت 
بیت کوینــی داریــد می توانیــد نســبت بــه دریافــت و 
ارســال بیت کویــن بیــن کاربــران شــبکه بیت کویــن 
اقــدام کنیــد. اگر کســی خواســت بــه شــما بیت کوین 
منتقــل کنــد، شناســه کاربــری خــود را در اختیــار وی 
ــاب  ــه حس ــن ب ــز بیت کوی ــرای واری ــرار داده و ب ق
را  او  کاربــری  شناســه  اســت  نیــاز   دیگــران، 
ــر  ــن یکدیگ ــران بی ــکل کارب ــن ش ــد و بدی  بدانی
چیــزی  می کننــد؛  جابجــا  )بیت کویــن(   پــول 
امــا  پرداخــت  شــبکه های  بــه   شــبیه 
واســط. بانــک  یــک  وجــود   بــدون 

ــی  ــه عبارت ــا ب ــت و ی ــراز هوی ــا اینجــا، بحــث اح ت
دو  شــد.  تشــریح  شناســه،  و  رمــز   دریافــت 
ــده اســت: بحــث  ــی مان مســئله اساســی دیگــر باق
جلوگیــری از پرداخــت مجــدد )Double Spending( و 
ــت  ــن جه ــبکه باکچی ــای ش ــزه اعض ــث انگی بح
بررســی و صحت ســنجی تراکنش هــا. در شــبکه های 
بانکــی، بــا تعبیــه ابزارهایــی، تضمین شــده اســت که 
در لحظــه تنهــا یــک تراکنــش موردبررســی و 
ــا  ــب و ب ــن ترتی ــرد. بدی ــرار بگی ــنجی ق صحت س
تضمیــن بررســی تنهــا یــک تراکنــش در هــر لحظه، 
چالــش خــرج مجــدد هیــچ گاه به وجــود نخواهــد آمد؛ 
زیــرا امــکان ثبــت دو تراکنــش به صــورت هم زمــان 
در شــبکه بانکــی وجــود نــدارد. در شــبکه بیت کویــن 
ــدد  ــرج مج ــه از خ ــود دارد ک ــازوکاری وج ــز، س نی
ــر  ــن در ه ــبکه بیت کوی ــد. در ش ــری می کن جلوگی
بــازه زمانــی، تنهــا یــک دســته تراکنــش بررســی و 
صحت ســنجی شــده و در صــورت تایید، توســط همه 
اعضــای شــبکه ثبــت و نگهــداری خواهــد شــد. ایــن 
دســته از تراکنش هــا، بــه نحــوی انتخــاب می شــوند 
کــه حــاوی تراکنش هــای خــرج مجــدد نباشــند. تنها 
مســئله باقی مانــده بــه انگیــزه افــراد بــرای بررســی و 
صحت ســنجی تراکنش هــا بــاز می گــردد. در شــبکه 
ــرای بررســی، صحت ســنجی، ثبــت و  ــن، ب بیت کوی
ــزات  ــد تجهی ــه خری ــاز ب ــا، نی ــداری تراکنش ه نگه
ــاخت های  ــاد زیرس ــزاری، ایج ــخت افزاری و نرم اف س
شــبکه و برق رســانی و صــرف زمــان و بــرق هســت؛ 
لــذا در شــبکه بیت کویــن، ســازوکاری بــرای افــراد در 
ــد  ــرای خری ــزه کافــی ب ــا انگی ــه شــده ت نظــر گرفت
تجهیــزات و پرداخــت هزینه های برق داشــته باشــند. 
ــا را  ــه تراکنش ه ــرادی ک ــن، اف ــبکه بیت کوی در ش
ــد،  ــی می کنن ــت نهای ــنجی و ثب ــی، صحت س بررس
ــه  ــد ک ــت می کنن ــن دریاف ــوع بیت کوی پاداشــی از ن
ایــن پــاداش درحــال حاضــر، 6/25 بیت کویــن اســت. 
بدیــن ترتیــب و بــا حــل مســائلی کــه عنــوان شــد، 
ــرای  ــوان راه کاری ب ــن به عن ــاوری باک چی ــای فن پ
مدیریــت شــبکه های غیرمتمرکــز بــه دنیــای مــا بــاز 

شد.

تفاوت یوتیوب با تورنت و فهم 
بالک چین

نهاد واسط برای ما چه می کند؟

مسئولیت تراکنش ها در غیاب نهاد 
واسط

یکی از وظایف مهم و کلیدی 
بانک ها در بحث مدیریت 

تراکنش ها، تضمین 
جلوگیری از خرج چندباره 
یک مقدار ثابت پول است.
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