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موضــوع توکنیــزه کــردن امــاک یکــی از اولیــن کاربردهــای مدنظــر
بنیانگــذاران شــبکه ققنــوس بــوده اســت .ایــن موضــوع ،در جریــان
شــکلگیری ققنــوس نیــز بســیار پررنــگ بــود .علــت اصلــی ایــن موضــوع نیــز
امــاک مــازاد بانکهــای کشــور بــود و اینکــه بانکهــا عالقهمنــد بودنــد از
روشهــای متفاوتــی بـرای فــروش امــاک مــازاد خــود اســتفاده کننــد؛ امــا بعــد
از گذشــت یــک ســال و مطالعــه در حــوزه کاربردهــای بالکچیــن در حــوزه
امــاک و مســتغالت بــا ســناریوها و کاربردهــای جذابتــری مواجــه شــدیم
کــه قطعــا میتوانــد در رونقبخشــی بــه صنعــت ســاختمان و از ســوی دیگــر
کاهــش قیمــت تمامشــده امــاک ،موثــر باشــد .در ابتـدای مســیر بــه دنبــال آن
بودیــم کــه بــا توکنســازی امالکــی کــه ســهلالبیع نیســتند شـرایط واگـذاری
و ســرمایهگذاری در امــاک را تســهیل کنیــم؛ امــا در ادامــه مســیر دریافتیــم کــه
کاربردهــای جذابتــری نیــز وجــود دارنــد کــه در حــوزه امــاک میتـوان آنهــا
را دنبــال کــرد .بهطورکلــی تأمیــن مالــی پروژههــای ســاختمانی بــا رویکــرد
ـتقیم جزئــی از امــاک به مصرفکننــده نهایی،
اقتصــاد مشــارکتی و عرضه مسـ ِ
میتوانــد ســناریوی مطلوبــی در بهکارگیــری فنــاوری دفتــرکل توزیعشــده
در حــوزه امــاک باشــد .در ایــن رویکــرد ضمــن کاهــش هزینههــای مالــی
پروژههــای ســاخت ،نقــش تعیینکننــده واســطهها در قیمتگــذاری امــاک
کاهــش مییابــد و میتــوان امــکان عرضــه امــاک نزدیــک بــه قیمــت
تمامشــده را هــدف قــرار داد.
ققنــوس بهعن ـوان یــک بســتر توکنســازی بــا در اختیــار داشــتن یــک بــازار
بــاز غیرمتمرکــز ،در تــاش اســت تــا ضمــن فراهــم نمــودن مدلهــای
شــفاف اقتصــادی ب ـرای ســرمایهگذاران حــوزه امــاک ،ش ـرایط بهرهمنــدی از
ظرفیتهــای داراییهــای دیجیتــال را نیــز بـرای ایشــان مهیــا ســازد .کاربـران
ققنــوس ضمــن بهرهمنــدی از یــک ابــزار مالــی جدیــد در حــوزه امــاک،
میتواننــد کارکردهــای متنــوع دنیــای داراییهــای دیجیتــال را نیــز تجربــه
نماینــد و تفــاوت توکنســازی و اوراق بهــادار ســازی را بهصــورت عملــی لمــس
نماینــد .امیدواریــم تنظیمگـران حــوزه ســاختمان و بــازار ســرمایه ظرفیتهــای
جــدی ایــن فنــاوری را درک نماینــد و ش ـرایط بهرهمنــدی شــهروندان از ایــن
بســتر نوظهــور را فراهــم ســازند.
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پرونده مسکن
نگاهی به تاثیر توکنیسازی بر بازار مستغالت؛

آینده مسکن
بســیاری از کشــورها «توکــن» (شــامل رمزارزهــا) را بهعنــوان نوعــی از دارایی
بــه رســمیت میشناســند و اســتانداردها و مقرراتــی را بــا ایــن رویکــرد
تدویــن کردهانــد؛ تــا حــدی کــه اخیــرا برخــی شــرکتهای چندملیتــی کــه
پیشــرو بــازار و صنعــت خویــش هســتند نیز اقــدام بــه «عرضه اولیــه توکن
( »)ICOاختصاصــی نمودهانــد و چهبســا نظــام شــرکتداری بهخصــوص
در صنعــت مالــی ممکــن اســت توســط رمزارزهــا خدشـهدار شــود .هرچنــد
خیلــی از عرضــه اولیههــا بــه دلیــل مــدل اقتصــادی ضعیــف ،بــا شکســت
مواجــه شــدهاند ،طراحــی اصولــی و درســت مدل اقتصــادی منجر بــه ایجاد
«اقتصــاد توکنــی ( »)token economyدر یــک یــا چنــد زیســتبوم
خواهــد شــد .موضــوع اساســی کــه در موسســات پژوهشــی بــه آن
پرداختــه میشــود ایــن اســت کــه یــک زیس ـتبوم (یــک صنعــت مثــا
صنعــت ســاختمان) چگونــه میتوانــد از مــدل اقتصــاد توکنــی بــرای رشــد
پایــدار خویــش اســتفاده نمایــد و ســایر بخشهــای اقتصــاد مرتبــط و
مرســوم چــه تاثیــری میپذیــرد؟ میتــوان بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش
از منظــر علــم کامپیوتــر و یــا اقتصــاد جــواب داد؛ ولــی بــه نظــر میرســد
پاســخگویی از منظــر طراحــی بــازار ،طراحــی ســازوکار و علــم مدیریــت
اســتراتژیک ،بهمنظــور غیرمتمرکــز ســازی حاکمیــت و بــه بــازی راه دادن
ذینفعــان هــر زیســتبوم و آحــاد هموطنــان بســیار بااهمیتتــر باشــد.

اقتصاد مرسوم در برابر اقتصاد
توکنی (تعاونی مدرن)

حسن بان
موسس ملک باما
hsn.baan@gmail.com
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اقتصــاد مبتنــی بــر توکــن رمزنگاریشــده،
حــوزه مطالعاتــی بینرشــتهای اســت کــه در
محیطهــای غیرقابلاعتمــاد (بــا ســرمایه
اجتماعــی کــم) کــه هــر بازیگــری احتمــال
خطــا و انحطــاط (اختــاس ،رشــوه ،خیانــت
و مثابــه اینهــا) دارد ،از رمزنــگاری اســتفاده
مینمایــد .در طراحــی اقتصــادی انجامگرفتــه
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در اقتصــاد توکنــی از ســازوکارهای اقتصــادی
بــا ترکیبــی از علــوم رمزنــگاری و «بازیســازی
( »)gamificationsاســتفاده میشــود تــا
پروتکلهایــی از ارتباطــات نفربهنفــر (بــدون
واســطه) بهصــورت غیرمتمرکــز عملیاتــی شــوند.
بهعبارتدیگــر« ،اقتصــاد توکنــی» یکــی از
زیرمجموعههــای «اقتصــاد شــراکتی (sharing
 »)economicsاســت کــه در بعــد شــراکت
اجتماعــی از «جمــع افزایــی (»)sourcing crowed
و در بعــد مالی/اقتصــادی از «جمــع ســپاری»

اســتفاده میکنــد« .اقتصــاد توکنــی» کــه مــدل
و ســاختاری بــرای اقتصــاد تعاونی/اجتماعــی
نویــن اســت ،از چهــار منظــر بــا اقتصــاد مرســوم
(اقتصــاد خریــد) متفــاوت اســت و درک ایــن
تفاوتهــا بــرای تحلیــل تاثیــر توکنیســازی
امــاک بــر اقتصاد مســکن بســیار اساســی اســت.
-1همانطــور کــه بهدرســتی بــه مــدل
«اقتصــاد توکنــی»« ،اقتصــاد برنامهریزیشــده»
یــا «اقتصــاد رمــزارزی» نیــز گفتــه میشــود؛
لــذا نظامهــای اقتصــادی کــه بازتابــی از

پیچیدگیهــا و نوســانات زیستبومهاســت را
میتــوان توســط زنجیرهبلــوک برنامهریــزی
و رمزنــگاری کــرد .چنیــن سیســتمی «اعتمــاد»
فوقالعــادهای از ســوی مشــارکتکنندگان را بــه
ســمت خویــش جلــب مینمایــد و ســازوکاری از
همــکاری اجتماعــی و مالــی را فراهــم میکنــد.
یــک سیســتم مبتنــی بــر فنــاوری زنجیرهبلــوک،
ســرور متمرکــز نــدارد و اصــل دادههــا در
ســرورهای توزیعشــده بیــن ذینفعــان نگهــداری
میشــود کــه مزایــای خاصــی (مثــل عــدم
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خدشــهدار شــدن) را در بطــن خــود دارد .تاییــد
کردنهــا ( )verificationsو تصویبکردنهــا
( )confirmationsدر تراکنشهــا و در مبــادالت کــه
در اقتصــاد مرســوم بــه نهادهــای واســط واگــذار
میشــوند ،در اقتصــاد توکنــی بــه تکتــک
اعضــای زیســتبوم ســپرده میشــوند.
 -2در «اقتصــاد توکنــی» ،مشــوقهایی بــرای
مشــارکتکنندگان (بهجــز طرفیــن معاملــه،
بــرای اعضــای زیســتبوم کــه تأییدیههــا و
تصویبهــای سیســتمی را انجــام میدهنــد)
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پرونده مسکن
بهطــور سیســتمی توســط «بازیســازی» در شــبکهها کــه بــه تکتــک افــراد بســتگی داراییهــای ملکــی یــک کشــور طراحــی شــده
نظــر گرفتــه میشــود؛ لــذا بــا اقتصــاد خریــد کــه دارد ،ارزش توکنهــا افزایــش مییابــد و باشــد ،بســتگی دارد .یــک ناهماهنگــی اساســی
فقــط دو طــرف خریــدار و فروشــنده و نهادهــای بــه همــه مشــارکتکنندگان منافــع کافــی بیــن «فهــم عمومــی از توکنیســازی امــاک»
واســط (بــا تقبــل هزینــه واســطهگری) در نظــر میرســد .نکتــه اقتصــادی در طراحــی و «چشــمانداز واقعــی از یکــی دو ســال آتــی»
گرفتــه شــدهاند ،متفــاوت اســت و نقشهــای توکنهــای مبتنــی بــر دارایــی ملکــی ،تفــاوت میتوانــد تابلویــی در ذهــن ســرمایهگذاران
دیگـ�ری بـ�ر طراحـ�ی اقتصـ�ادی بـ�ازار( (� market deرویکــرد
اقتصــادی مرســوم« ،اصــل کمبــود خــرد و حقیقــی ،بهخصــوص در مــورد امــاک
ِ
 )signاثرگــذار هســتند .بهطــور مثــال در «اقتصــاد ( ،»)scarcityبــا رویکــرد
اقتصــادی مــدرن ،تکــی و کوچــک توکنیســازی شــده ،ترســیم
ِ
توکنــی» «دارایــی پایــه» طــوری طراحــی «اصــل فراوانــی ( ،»)abundanceاســت؛ وقتــی کنــد و همــه معــادالت در ســپیدنامه را بــر
میشــود کــه بــر اســاس رفتــار اقتصــادی طــراح توکــن بــه کمبــود اعتقــاد داشــته باشــد ،هــم بزنــد .حتــی بااینکــه توکنیســازی بــه
مشــارکتکنندگان و فرمولــی قابــل پیشبینــی مثــا در طراحــی بیتکویــن بــه محدودیــت نســبت اوراق بهــادار ســازی ،ایــن فرصــت را
(کــه معمــوال در ســپیدنامهها بــه آن اشــاره  21میلیــون عــدد و در طراحــی توکــن بــا بــرای امــاک کوچکتــر فراهــم مــیآورد
میشــود) تنظیــم شــود .مشــوقها بهگونــهای پشــتوانه دارایــی ملکــی بــه محدودیــت ارزش کــه بازتوزیــع شــوند ،منطقــ ًا ســرمایهگذاری
طراحــی میگردنــد کــه ارزش «دارایــی هــر ملــک میرســد .ولــی وقتیکــه طــراح بــا مقیــاس وســیع در توکنهــای امــاک خــرد
پایــه» تنظیــم شــود و اثربخشــی سیســتم بــاال توکــن بــه فراوانــی اعتقــاد داشــته باشــد ،کل ولــی جــدا از هــم ،بــه چالــش اساســی تبدیــل
بــرود؛ مثــ ً
ا در توکنهــای مبتنــی بــر دارایــی داراییهــای ملکــی ،زمینهــا و مســتغالت خواهــد شــد .بهتــر بــه نظــر میرســد کــه
ملکــی ،نقدشــوندگی درون سیســتم ،جورســازی یــک زیســتبوم و یــا زیســتبومهای مشــابه بایــد در راهکارهایــی کــه توســط زنجیرهبلــوک
معامــات و ارزش «دارایــی پایــه» ،بــا هــدف فراتــر از مرزهــای سیاســی را پشــتوانه تولیــد (در امــاک توکنیســازی رمزنگاریشــده)
«حفــظ ارزش ،ذخیــره ارزش و اجمــاع بــرای و طراحــی توکــن قــرار میدهــد و میتوانــد ارائــه میشــوند ،ســرمایهگذاری کنیــم تــا از
شــاخص تبــادل» افزایــش یابــد یــا حفــظ شــود .بــه جــای اینکــه «دارایــی مرجــع» را بــه «مزیتهــای اقتصــادی نــوآوری»« ،تقاضــای
 -3سیســتمهای «اقتصــاد
اثباتشــده» و «ریســک
فرامــرزی
توکنــی»
فنــاوری جوابپــسداده»
شــویم.
و فراملیتــی اســت« .اقتصــاد توکنــی» را میتوانیــم بهعنــوان یــک زیربخــش از اقتصــاد منتفــع
لــذا مقایســه کــردن
همچو نتو کنیســا ز ی
هــم بنگریــم کــه موسســات اقتصــادی ،سیاســتها و اخــاق در
توکنیســازی امــاک در
ا مال ک  ،تو کنیســا ز ی
اقتصــاد مرســو ِم محــدود تولیــد ،توزیــع و مصــرف کاالهــا و خدماتــی کــه توکنیســازی زیرســاختهای پایــدار
بــه مرزهــای یــک کشــور
(پروژههــای عمرانــی
شــدهاند را مطالعــه مینمایــد.
(مثــا مقایســه بــا اقتصــاد
در دســت اقــدام و یــا در
مســکن ایــران) عمــا
حــال بهرهبــرداری) نیــز
قیــاس معالفــارق اســت و
بــا چالشهــای بنیادیــن
هماکنــون کــه در دوران گــذار از اقتصــاد مرســوم پشــتوانه یــک دارایــی همچــون طــا فــرض در بعــد تامیــن مالــی داراییهــا ولــی دارای
بــه اقتصــاد شــراکتی هســتیم ،کمــی گیجکننــده کنــد ،دارایــی مرجــع را همــه امــاک فــرض راهحــل مواجــه هســتند؛ چالشهایــی همچــون:
خواهــد بــود .در اقتصــاد مرســوم ،نهــاد ناظــر کنــد و توکــن طراحیشــده بــه پشــتوانه همــه کمبــود یــا فقــدان نقدشــوندگی ،هزینــه بــاالی
زیســتبومهای اقتصــادی معمــوال یــا دولتــی امــاک را بهعنــوان «دارایــی مرجــع» ســایر مبــادالت و پرداخــت و شــفافیت محــدود زمانــی
و یــا گروههــای نخبــه جامعــه در شــوراهای توکنهــا در ســایر زیســتبومها قراردهــد .کــه در پلتفرمهــای متفرقــه ارائــه میشــوند.
عالــی پــول و اعتبــار ،بــورس و بیمــه هســتند و تفــاوت در ایــن دو رویکــرد ،کارایــی شــبکهها درحالیکــه وقتــی امــاک یــا پروژههــای
«تصویبکردنهــا» در دســت نهادهــای مرکــزی و «عمــق مشــارکت» اعضــای زیســتبوم توکنیســازی شــده در پلتفــرم تخصصــی
(بیمــه مرکــزی ،بانــک مرکــزی ،ســازمان بــورس ،را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد؛ چراکــه نظــم (بهصــورت ملــی و یــا فراملــی) ارائــه شــوند،
هیئتوزیــران) اســت و «تاییــد کردنهــا» در شــبکه و مشــوقها بهگونــهای طراحــی بســیاری از هزینههــای مبــادالت کاهــش
دســت نهادهــای واســط و عامــل (شــرکتهای میشــوند کــه «برخــی رفتارهــای اقتصــادی» خواهــد یافــت ،بخشــی از هزینههــای پذیــرش
بیمــه ،بانکهــا ،بورسهــا ،وزارتخانههــا)؛ مدنظــر در مشــارکتکنندگان را تحریــک نمایــد؛ ذخیــره میشــود ،بخشــی از هزینههــای
ولــی در اقتصــاد توکنــی (تعاونــی مــدرن) بــا لــذا مطالعــه «رفتــار اقتصــادی ( behavioralمبــادالت بــازار ثانویــه نیــز ذخیــره میشــود و
زنجیرهبلــوک یــا بــدون آن ،شــاهد ایدئالتریــن  »)economicsدر امــاک توکنیســازی شــده همچنیــن بخشــی از هزینههــای «اطالعرســانی
مــدل دموکراســی هســتیم کــه دو وظیفــه اخیــر به و تاثیــر آن بــر اقتصــاد مســکن حائــز اهمیــت عمومــی» ناظــر بــر مدیریــت و بهرهبــرداری
اعضــای زیســتبومها ســپرده شــده و نظــارت میشــود کــه تاکنــون تحلیلهــا و پژوهشهــای دارایی/ملــک توکنیســازی شــده ،کاهــش
بــه «فناوریهــای قانونگــذاری( »)RegTechعلمــی زیــادی در خصــوص «رفتارهــای مییابــد .عالوهبرایــن ،شــفافیت بیشــتر
شــده
برونســپاری
اســت .اقتصــادی» در «زیس ـتبومهای اقتصــاد توکنــی میشــود ،نقدشــوندگی ارتقــا مییابــد ،بــه
 -4شــبکهها در بســتر فنــاوری چنــان قــدرت کامــا غیرمتمرکــز» انجــام نشــده اســت .منابــع جدیــد ســرمایه دســت پیــدا خواهیــم کــرد،
بالقــوهای دارنــد کــه میتواننــد تعــداد افــراد فعــال منافــع اقتصــادی توکنیســازی داراییهــای ریســک ذینفعــان اثرگــذار بــا غیرمتمرکزســازی
در زیســتبومها را بهطــور تصاعــدی افزایــش ملکــی اساســا بــه زیرســاختی کــه توســعهیافته کاهــش مییابــد ،افزایــش اثربخشــی
دهنــد .در «اقتصــاد توکنــی» ارزش شــبکه اســت ،یعنــی اینکــه بــر روی امــاک خــرد پرداخــت مبــادالت رخ میدهــد و محدودیــت
مســتقیما بــه توکنهــا وابســته اســت و بــا توســعه و مجــرد ،توکــن ایجادشــده یــا بــر بســتر پذیــرش پروژههــای کوچــک از بیــنمــیرود.
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اقتصاد توکنی بهعنوان زیربخش
از اقتصاد
«اقتصــاد توکنــی» را میتوانیــم بهعنــوان یــک
زیربخــش از اقتصــاد هــم بنگریــم کــه موسســات
اقتصــادی ،سیاســتها و اخــاق در تولیــد ،توزیــع
و مصــرف کاالهــا و خدماتــی کــه توکنیســازی
شــدهاند را مطالعــه مینمایــد .اینکــه بــا ســازوکار
توکنیســازی ،ثــروت ملکــی بیــن گروههــای
نخبــه جامعــه بازتقســیم شــود یــا بین مســتضعفین
ملتهــا و گروههــای نخبــه بــه عدالــت بازتوزیــع
شــود یــا نشــود ،بررســی شــاخصهایی همچــون
«شــاخصهاي تقاضــا و رفــاه»« ،شــاخصهاي
عرضــه و ســرمايهگذاري امــاک»« ،شــاخصهاي
بــازار اقتصــاد امــاک» و «شــاخصهاي عملکــرد
و ارزيابــي» را میطلبــد کــه موضــوع بحــث
ایــن مقالــه مقدماتــی نیســت و مقــاالت دیگــری
نیــاز دارد .بهعبارتدیگــر در بررســی «تاثیــر
توکنیســازی بــر بــازار امــاک» میتوانیــم
شــاخصهای زیــر را در مقــاالت جداگانــه و
تکتــک از منظــر اقتصــاد مرســوم و در اقتصــاد
توکنــی بررســی علمــی و پژوهشــی نماییــم:
تاثیــر توکنیســازی بــر شــاخصهاي

تقاضــا و رفــاه :تراکــم خانــوار در واحــد
مســکوني ،شــاخص ســرانه مســکن ،ســرانه اتــاق،
ســهم مســکن ملکــي ،ســهم دارایــی ملکــی
غیرمســکونی /مســکونی توکنیســازی شــده،
نســبت ارزش مســکن بــه درآمــد خانــوار ،ســهم
اجــاره مســکن از درآمــد خانــوار ،ســهم درآمــد
از توکنهــای دارای عایــدی از درآمــد خانــوار.
 تاثیــر توکنیســازی بــر شــاخصهاي
عرضــه و ســرمايهگذاري امــاک :ســهم
ســرمايهگذاري توکنــی در امــاک از کل تشــکيل
ســرمايه ملــي ،ســهم امــاک توکنیســازی شــده
از توليــد ناخالــص داخلــي ،متوســط زمــان ســاخت
و تکميــل پروژههــای /امــاک توکنیســازی
شــده ،ساختوســاز امــاک توکنیســازی
شــده شروعشــده ،ســرمايهگذاري در امــاک
توکنیســازی شــده تکميلشــده ،رشــد توليــد
و ســرمايهگذاري امــاک توکنیســازی شــده،
متوســط مســاحت واحدهــاي مســکوني موجــود
و نوســاز ،پروانههــاي ســاختماني مســکوني
صادرشــده و رشــد آنهــا ،متوســط هزينــه ســاخت
يــک مترمربــع مســکن /ســایر امــاک ،ســهم
مســکن خصوصــي و اجتماعــي از کل موجــودي
مســکن ،ســهم ســرمايهگذاري در نوســازي
امالک/شــهرها از کل ارزش توليــد امــاک.
تاثیــر توکنیســازی بــر شــاخصهاي
بــازار اقتصــاد امــاک :ســهم امــاک
از کل تســهيالت اعطايــي بانکهــا /منابــع
مالــی توکنیســازی ،اجــاره و قيمــت امــاک

توکنیســازی شــده و رشــد آنهــا ،تعــداد
معامــات امــاک توکنیســازی شــده بهصــورت
شــشدانگ و توکنهــای خــرد و رشــد آن،
متوســط قيمــت يــک مترمربــع زميــن ،متوســط
قیمــت توکنهــا ،ســهم ماليــات بــر امــاک و
توکنهــای ملکــی از کل درآمــد مالياتــي دولــت،
ســهم مســکن از کل يارانههــاي پرداختــي دولــت.

تاثیــر توکنیســازی بــر شــاخصهاي
عملکــرد و ارزيابــي :يارانههــاي پرداختــي

دولــت ،ســهم مســکن از بودجــه دولــت ،ســهم
تســهيالت پرداختــي بــه توليــد ناخالــص
داخلــي ،نقــش يارانههــای توکنیســازی شــده
و هدفمنــد بــر رشــد ارزشافــزوده و تثبيــت
قيمــت مســکن ،ثابــت يــا متغيــر بــودن نــرخ
بهــره وام مســکن (عملکــرد سياســتگذاران

توکنیســازی امــاک ،زمیــن یــا

مســتغالت یعنــی فرآینــدی از

دیجیتالــی کــردن ارزش و مالکیــت

یــک دارایــی ملکــی بــه تعــداد
زیــادی از توکنهــای ُخــرد کــه
بتوانــد در بیــن تعــداد زیــادی از

مشــارکتکنندگان (ذینفعــان و
یــا ســرمایهگذاران) در سرتاســر
زیســتبوم توزیــع شــود.

پولــي و مالــي و اثرگــذاري سياســتها بــر
متغيرهــاي اقتصــاد مســکن را ارزيابــي ميکننــد).
توکن مبتنی بر دارایی فیزیکی
غیرمنقول  /امالک  /پروژهها

توکنیســازی داراییهــا عبــارت اســت از
اظهــار مجــدد داراییهــای واقعــی (فیزیکــی)
در چهــرهای دیجیتــال و بــر بســتر دفاتــرکل
توزیعشــده (technologies ledger distributed
( ))DLTsیــا انتشــار طبقــه داراییهــای ســنتی
بــه شــکل توکنیســازی شــده .داراییهــای
توکنیســازی شــده بــه یکــی از پرکاربرتریــن
مصادیــق اســتفاده از فنــاوری دفترکل توزیعشــده
در بازارهــای مالــی تبدیــل شــدهاند کــه شــامل
توکنیســازی بــر روی داراییهایــی همچــون
اوراق بهــادار (مثــا ســهام و یــا اوراق قرضــه)،
کاالهــا در بورسهــای کاالیــی (همچــون طــا
و نفــت) ،ســایر داراییهــای مالــی (همچــون
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امــاک و مســتغالت) میشــود و بهنوبــه
خــود موجــب خــط بطــان زدن بــر بســیاری از
روشهــا و عرفهــا و رویههــای مرســوم در
بازارهــای مالــی ،در زیرســاخت طراحــی بــازار،
مقرراتگــذاری بــرای تعــداد زیــادی از ابزارهــای
مالــی و طبقــات داراییهــا شــده اســت.
توکنیســازی امــاک ،زمیــن یــا مســتغالت
یعنــی فرآینــدی از دیجیتالــی کــردن ارزش و
مالکیــت یــک دارایــی ملکــی بــه تعــداد زیــادی
از توکنهــای خُ ــرد کــه بتوانــد در بیــن تعــداد
زیــادی از مشــارکتکنندگان (ذینفعــان و
یــا ســرمایهگذاران) در سرتاســر زیســتبومیا
حتــی در سرتاســر گیتــی توزیــع شــود .از منظــر
ســرمایهگذاری ،ایــن فراینــد بــه دارنــده توکــن
اجــازه میدهــد کــه قانونــ ًا حــق مالکیــت
بخشــی از یــک دارایــی را در اختیــار داشــته
باشــد و بــه ناشــر توکــن اجــازه میدهــد تــا
نقدشــوندگی داراییهــای ملکــیاش را فراهــم
کنــد .لــذا ســرمایهگذاران میتواننــد در
داراییهــای ملکــی ســایر کشــورها هــم وارد
شــوند .بــرای توکنیســازی امــاک بــه یــک
پلتفــرم بــرای توکنیســازی کــردن امــاک
یــا یــک شــرکت توســعه توکــن امــاک نیــاز
اســت کــه همــه رسمیتبخشــیهای الزم در
اتصــال دنیــای دیجیتــال بــه دنیــای فیزیکــی
در آنجــا شــکل بگیــرد و ســپس توکنهــا بــا
«قراردادهــای هوشــمند» ایجــاد شــوند و در
عرضــه اولیــه بــه شــرکتهای پیمانــکاری،
انبوهســازی و یــا توســعهگری کــه نیــاز دارنــد
امالکشــان تبدیــل بــه توکــن شــود ،منتقل شــود.
شــایانذکر اســت «توکنهــای مطلوبیــت
( »)tokens Utilityداراییهــای دیجیتالــی
هســتند کــه بدیــن گونــه طراحــی شــدهاند کــه
داخــل پلتفرمهــای زنجیرهبلوکــی ویــژهای
قابلیــت خــرج کــردن داشــته باشــند؛ یعنــی
خلــق پــول صــورت نمیگیــرد و داخــل یــک
زیسـتبوم بــا چرخــه بســته بهعنــوان امتیــاز یــا
کوپــن تخفیــف مورداســتفاده قــرار میگیرنــد و
قابلیــت معاوضــه بــا پــول ملــی در اقتصــاد خرد را
دارنــد؛ امــا «توکنهــای دارایــی یــا اوراق بهــادار
( »)tokens asset or Securityتوکنهایــی
هســتند کــه حاکــی از مالکیــت بــر دارایــی
مربوطــه میباشــند .ایــن توکنهــا
مالکیــت بــر عایــدی ناشــی از آن دارایــی
کــه در یــک «محمــل ســرمایهگذاری
( »)vehicle investmentشناســایی میشــود
را هــم شــامل میشــوند .بهطــور مثــال
ســهمی از یــک تکملــک در یــک «شــرکت واســط
( »)SP( vehicle purpose specialیــا
یــک واحــد ســرمایهگذاری در یــک
«صنــدوق ســرمایهگذاری امنایــیامــاک
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پرونده مسکن
(»))REIT( Trust Investment Estate Real
اســت کــه دارنــده آن انتظــار دریافــت یــک بــازده
اقتصــادی ناشــی از ارزشافــزوده یــا بازتوزیــع
آن دارایــی را دارد .ایــن مــدل از توکنیســازی
داراییهــا ،نوعــی از ســرمایهگذاری خصوصــی
در همــان مصــداق ســنتی و مرســوم اســت
کــه در یــک بســتر و در قالبــی دیجیتالــی بــه
ســرمایهگذاران اجــازه میدهــد کــه توکنهــای

دیجیتــال بــر بســتر زنجیرهبلــوک .بزرگتریــن
تفــاوت توکنیســازی کــردن بــا اوراق بهــادار
ســازی ایــن اســت کــه چقــدر قابلیــت برنامــه
پذیــری در آن دارایــی توکنیســازی شــده ،بــه
پشــتوانه آن دارایــی ( )Backed Assetو یــا بر روی
آن دارایــی ( ،)Asset Basedوجــود داشــته باشــد.
درک تفــاوت توکنیســازی کــردن امــاک در
اقتصــاد توکنــی بــا اوراق بهــادار ســازی امــاک

مشــارکتکنندگان یــا ســرمایهگذاران بــه ســلیقه
خودشــان بــر روی هــر توکنــی کــه بــا اولویتهــا
و مطلوبیتهایشــان تطابــق دارد مشــارکت یــا
ســرمایهگذاری میکننــد .همچنیــن تجربــه
ســالهای اخیــر نشــان داده اســت کــه
نقدشــوندگی توکــن بیشــتر از اوراق بهــادار اســت.
ســه رویکــرد و قصــد بــرای توکنیســازی
داراییهــای فیزیکــی غیرمنقــول شــامل

(ب) بــه قصــد ابــزار مبادلــه (پــول):
توکنیســازی بهمثابــه پــول یــا ضمانــت در
معامــات روزمــره بــه کار خواهــد رفــت .اینجــا
بحــث انتفــاع از امــاک توکنیســازی شــده مطــرح
نیســت؛ بلکــه مشــارکتکنندگان بــه قصــد خلــق
پــول و واســطه معامــات ،واســطه ذخیــره ارزش در
تــورم و همچنیــن بــه وثیقــه گذاشــتن توکنهــا (و
نــه یــک ملــک ش ـشدانگ) در ضمانــت خــود یــا

ناشــرین حرف ـهاي توکنهــای مبتنــی بــر امــاک
کــه بــا قصــد فــروش اقــدام بــه عرضــه اولیــه
توکنهــای امــاک ميکننــد ،بــا ســرمایهگذارانی
از توکنهــای امــاک مواجــه خواهنــد شــد
کــه ســرمايهگذاري در توکــن امــاک را بــا
ســاير داراييهــا (شــامل بــازار مرســوم امــاک)
مقایســه خواهنــد کــرد و تصميــم خواهنــد
گرفــت کــه آيــا در امــاک توکنیســازی شــده

نــدارد و قيمــت در بــازار گســتردهتري بــه نــام
بــازار امــاک تعييــن ميشــود .اینکــه امــاک
توکنیســازی شــده بــرای امــاک نوســاز انجــام
شــود یــا بــر روی امــاک موجــود یــا حتی بــر روی
زمینهــای ملــی یــا زمینهــای غیردولتــی ،کشــش
قیمتــی امــاک توکنیســازی شــده را تحــت تاثیــر
قــرار میدهــد .در اثــر افزايــش قيمــت امــاک
توکنیســازی شــده و تعــداد معامــات ثانویــه زيــاد

خویــش را بهصــورت نفربهنفــر و بــدون دخالــت
نهــاد مالــی واســط (شــخص ثالــث) مبادلــه نمایند
.توکنیســازی یــا اوراق بهادارســازی
بهمنظــور اینکــه معنــی «توکنیســازی دارایــی»
را بهدرســتی و عمیقتــر درک کنیــم ،اول
بایــد درک کنیــم کــه «توکنیســازی» برابــر
بــا معنــی «تبدیــل بــه اوراق کــردن» نیســت
()securitization # tokenization؛ و مجــدد
تکــرار میکنیــم کــه در ســادهترین معنــی،
توکنیســازی یعنــی تبدیــل کــردن یــک دارایــی
(ملکــی و یــا غیــر ملکــی) بــه توکــن (کوپن)های

(در اقتصــاد مرســوم) ،بــرای تحلیــل تاثیــر
توکنیســازی امــاک بــر اقتصــاد مســکن بســیار
اساســی اســت .در تفــاوت اوراق بهــادار ســازی بــا
توکنیســازی در داراییهــای ملکــی ،بــه ایــن
نــکات نیــز بایــد توجــه کــرد کــه در اوراق بهــادار
ســازی امــاک ،چــه مشــارکتی و چــه اوراق
رهنــی ،یــک بســته از تعــداد زیــادی امــاک و
مســتغالت و یــا داراییهــای مالــی در یــک
محمــل مالــی واســطه قــرار میگیــرد ،ولــی در
توکنیســازی امــاک ،هــر دارایــی بهتنهایــی
در یــک محمــل قــرار گرفتــه اســت و لــذا

امــاک ،مســکن و پروژههــا وجــود دارد:
الــف) بــه قصــد ســرمایهگذاری:
توکنیســازی بهمثابــه ابــزار تامیــن مالــی/
ســرمایهگذاری بــرای پــروژه یــا ملک ارزنده اســت
کــه میتوانــد منجــر بــه تحویــل واقعــی ملــک
شــود و هــم تقاضــای مصرفــی و هــم تقاضــای
ســوداگری را بــرآورده نمایــد .ممکــن
توکنیســازی
اینجــا
در
اســت
بهمثابــه ابــزار آزادســازی داراییهــای
منجمدشــده از ترازنامــه (خــارج کــردن بخشــی از
داراییهــای فریــز شــده) و انتقــال بــه دیگــران

شــخص ثالــث وارد چنیــن ســازوکاری میشــوند.
(ج) هــر دو حالــت اول و دوم باهــم

ســرمايهگذاري کننــد یــا خیــر و بــه چــه ميــزان؟
در حالــت الــف ،اگــر قيمــت و شــرايط امــاک
توکنیســازی شــده مناســب بــوده و بازدهــي
ســرمايهگذاري در امــاک توکنیســازی شــده
بيشــتر از ســاير داراييهــا باشــد ،ســرمايهگذاري
امــاک توکنیســازی شــده افزايــش خواهــد يافت.
ازآنجاکــه عرضــه امــاک توکنیســازی شــده
و معامالتــي کــه در بــازار امــاک توکنیســازی
شــده صــورت ميگيــرد جــزء کوچکــي از کل
ذخيــره امــاک کشــور را تشــکيل ميدهــد؛ لــذا
تاثيــر قابلتوجهــی بــر قيمــت امــاک مســکن

ميشــوند کــه از دو جــزء امــاک توکنیســازی
شــده نوســاز و دســته دوم تشــکيل شــده اســت.
در حالــت ب ،امــکان مقــرر کــردن توکنهــا در
زیرســاختی عمومــی و احتمــاال با هزینه کــم و قابل
اســتطاعت همــگان منجــر بــه یــک تغییــر بــزرگ
اقتصــادی خواهــد شــد؛ چراکــه موجــب میشــود،
نــوع خاصــی از داراییهــا بهطــور اقتصــادی
مقرونبهصرفــه شــوند و حقــوق دسترســی بــرای
همــگان ایجــاد شــود کــه تاکنــون مقــدور نبــوده
اســت؛ حقوقــی مثــل قبــول عــام بــرای جایگزیــن
کــردن پــول کاغــذی .واضحتریــن مثــال ،ایــن
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در حالــت الــف ،بــر اســاس نظريههــاي اقتصــا ِد
امــاک ،ســرمايهگذاري در توکنهــای امــاک
(چــه ساختهشــده و چــه در حــال ســاخت) معلــول
قيمــت اســت نــه علــت آن؛ بــه ايــن معنــا کــه
قيمــت و ســود انتظاری/عایــدی ناشــی از اجــاره
توکنهــا در بــازار امــاک تعييــن ميشــود و
قيمــت شناساییشــده مبنــاي تصميمگيــري
ســرمايهگذاران و ســرمایهپذیران خواهــد بــود.
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پرونده مسکن
اســت کــه مالکیــت یــک اثــر هنــری گرانقیمــت
یــا یــک دارایــی ملکــی کــه آحاد مــردم اســتطاعت
داشــتن آن را تاکنــون نداشــتهاند ،بــه قســمتهای
کوچــک تبدیــل میشــود و ارزش ناشــی از نوســان
قیمــت یــا ناشــی از عایــدات متصــور بــر آن بیــن
مالکیــن متعــدد تقســیم میشــود .فــرض کنیــد
ایــن دارایــی عبــارت باشــد از کل زمینهــای
ایــران و بجــای اینکــه بــه هــر نفــر 200
مترمربــع زمیــن برســد ،توکنیســازی میشــود
و در مبــادالت مورداســتفاده آحــاد مــردم بهعنــوان
ـول بــه پشــتوانه دارایــی واقعــی قــرار میگیــرد.
پـ ِ
نقدشــوندگی و شــفافیت جدیــدی ایجــاد میشــود
کــه تــا پیشازایــن وجــود نداشــت .اصــو ًال چنیــن
دارایــی ملکــی توکنیســازی شــدهای چنــان بــر
پویایــی و تعامــات اقتصــادی ایران اثرگــذار خواهد
بــود کــه بعیــد اســت بــه ایــن زودی عملیاتی شــود.
نقــش توکنیســازی تمامــی امــاک و زمینهــای
ملــی ،خصوصــی ،دولتــی و تعاونــی بــه نفــع آحــاد
ملــت و جامعــه ،میتوانــد «شــاخص ارزش (پــول
ملــی)» را بازتعریــف نمایــد و جالــب اینکــه معنــی
تــورم در ذات چنیــن پــول جدیــدی ،بهواســطه
پشــتیبانی دارایــی ملکــی ،کمرنــگ میشــود.
مجمــع جهانــی اقتصــاد در گزارشــی پیشبینــی
کــرده اســت کــه تــا اوایــل ســال  2027میــادی
( 1405شمســی) حــدود  10درصــد از رشــد
ناخالــص جهانــی در زنجیرهبلــوک ذخیــره
خواهــد شــد .توکنیســازی امــاک در دنیــا
شــروع شــده اســت و زمانــی کــه در ایــران بــرای
نخســتینبار یــک دارایــی ملکــی توســط مجموعــه
ققنــوس توکنیســازی شــد ،اولیــن بــار در دنیــا
نبــود کــه یــن اتفــاق رخ داد .بهطــور مثــال،
مالکیــت یــا بهرهبــرداری برخــی امــاک تجــاری
در شــهر دوبــی ،توکنیســازی شــده و شــما از
هــر نقطــه جهــان میتوانیــد ایــن توکنهــا را
خریــد نماییــد .در ایاالتمتحــده ،تعــداد زیــادی از
امــاک و مســتغالت در حــال توکنیســازی شــدن
هســتند؛ مثــا یــک ســاحل و تفریحــگاه لوکــس
در کولــورادو تجربــه یــک عرضــه اولیــه یــک
دارایــی ملکــی از طریــق  STOرا داشــته و موفــق
بــه تامیــن  18میلیــون دالر شــد .در اواخــر ســال
 ،2018دارایــی دیگــری در منهتــن نیویــورک بــه
ارزش  30میلیــون دالر توســط اتریوم توکنیســازی
شــد .بــرای اولیــن بــار در فرانســه در ســال 2019
یــک ملــک لوکــس در پاریــس بــه ارزش شــش و
نیــم میلیــون یــورو بــر بســتر اتریــوم توکنیســازی
شــد .همچنیــن در انگلســتان بــه روش STO
ســاخت یــک خوابــگاه دانشــجویی در شــهر
ناتینگهــام تامیــن مالــی شــد کــه هماکنــون
در اواســط ســاخت پــروژه اســت .در ســایر
نقــاط اروپــا نیــز توکنیســازی جریــان دارد
و بــا تصویــب «قانــون بالکچیــن» در مــاه  10ســال
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 2019بیشــک لیختناشــتاین اولیــن کشــور در
جهــان بــرای عملیاتیکــردن اقتصــاد توکنی اســت.
در تحلیــل بــازار مســکن و تاثیــر توکنیســازی،
توجــه بــه ایــن مهــم کــه آیــا توکنیســازی بــرای
امــاک بــزرگ رخ میدهــد یــا بــرای امــاک خــرد
نیــز حســب مقــررات مقــدور اســت یــا نــه ،حائــز
اهمیــت اســت .نیازهــا و خواســتههایی از صاحبــان
امــاک بــزرگ بــا توکنیســازی امالکشــان مرتفــع
میشــود کــه لزومــ ًا همــان نیــاز بــرای مالکیــن
امــاک خــرد و کوچــک متصــور نیســت.
تاثیر توکنیسازی امالک بر
اقتصاد مسکن
امــاک شــامل مســکن ،زمیــن و مســتغالت نقــش
مهمــي در بازارهــای مالــی و داراييهــا ايفــا
ميکنــد .بهطورکلــی ذخيــره ســرمايه کل کشــور
شــامل ســه جــزء نقدينگــي ،اوراق بهــادار و
داراييهــاي فيزيکــي (شــامل ســاختمان و
ماشــينآالت و تجهيــزات) اســت و همچنیــن ســبد
جابهجايــي يــک ملــک از مکانــی
بــه مــکان ديگــر بهخصــوص
در صــادرات و واردات کــه بــرای

ســایر کاالهــا متصوریــم ،ناممکــن
اســت .ولــی میتــوان انتفــاع

ملــک را صــادر کــرد .مثــاً

خارجیهــا بیاینــد و مســتاجر
ملــک شــما شــوند.

داراييهــاي خانوارهــا از دو جــزء دارايــي مالــي و
فيزيکــي تشــکيل شــده اســت .از ســویی ،امــاک
ســهم بســيار زيــادي از کل ســبد داراييهــاي
خانوارهــا را بــه خــود اختصــاص ميدهــد .تــا پیــش
از پیشــرفت تکنولــوژی و وقــوع انقــاب فنــاوری در
ســال  1999ســهم ارزش داراییهــای غیرمنقــول
(مســکن و مســتغالت) از کل داراییهــا در ســطح
جهــان  56درصــد ،ســهام شــرکتها  12درصــد،
اوراق قرضــه  13درصــد ،کاالهــای بــادوام 11
درصــد ،فلـزات گرانبهــا 4درصــد و ســایر اشــکال دارایی
نیــز 4درصــدبودهاســتکهنشــانازاهمیــتداراییملکی
در اقتصــاد و تاثیــر گــذاری آن بــر ســایر بخشهــا دارد.
حــال در ایــن ســاختار اقتصــادی ســنتی و مرســوم،
توکنیســازی امــاک و مســتغالت کــه شــیوه
جدیــدی در تســهیمبندی مــال مشــاع و مــال مفروز
اســت و حتــی تعریــف پــول در اقتصادهــای مرســوم
(بــا همــه کارکردهــای پــول بهماهــو پــول) را دچــار
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چالــش جدیــد کرده اســت ،اثــرات و عواقــب خویش
را در بخــش خــرد و کالن اقتصــاد مســکن بــه دنبال
خواهــد داشــت .لــذا درک درســت از چیســتی و
چگونگــی توکنیســازی امــاک در تعریــف قوانیــن
و مقــررات بســیار حائــز اهمیــت اســت .الزم بــه
یــادآوری اســت ،در ایــن مقالــه هــر جــا از «اقتصــاد
مســکن» ســخن میگوییــم منظورمــان «اقتصــاد
تامیــن مالــی خریــد یــا ســاخت امــاک» اســت.
ویژگیهای منحصربهفرد بخش
امالک

بخــش امــاک و کاالیی به نــام ملــک و خدمات مرتبط
بــا ملک از منظــر اقتصادي يک محصــول منحصربهفرد
اســت و دارای چندیــن ویژگــی اســت کــه آن را از ديگــر
محصــوالت (کاالهــا یــا خدمــات) متمايــز ميســازد:
 )1اندوختــه امــاک ناهمگــن اســت؛ امــاک
ازنظــر کاربــری ،ســاخت ،انــدازه ،مکان ،عمــر ،نماي
طبقــه ،ويژگيهــاي درونــي و بهينگيهــاي آنهــا
باهــم متفــاوت هســتند؛ ولــی میتــوان یــک یــا
مجموعـهای از امــاک را در یــک «بســته» وارد کرد
و اوراق آن «بســته» شــامل مشــاعات را همگــن
تعریــف کــرد .بــه دو شــیوه «اوراق بهــادار ســازی» و
«توکنیســازی» میتــوان «بســته یــا محمــل» را
تعریف کــرد؛ در اولــی )Offering Public Initial( IPO
و در دومــی  )Offering Coin Initial( ICOو در مــدل
ســوم کــه ترکیبــی و اختصاصــی
بــرای داراییهــای ملکــی اســت،
 )Offering Token Securities( STOانجــام میشــود.
 )2حســب قانــون تجــارت ســال 1311
معامــات امــاک ،عمــل تجــاری محســوب
نمیشــود؛ مگــر اینکــه طبــق قانــون دیگــری،

معاملــه توســط یــک شــخص حقوقی انجــام شــود تا
مشــمول تعریــف «تاجــر» شــود و امــوری همچــون
ورشکســتگی بــر وی متصــور باشــد .نکتــه اینکــه،
معامــات در خصــوص «انتفــاع» یا «عایــدی» امالک
دایــر ،مثــل ســرقفلی و اجــاره و غیره یــا در رهــن بردن
یــا اســتفاده بهعنـوان ابـزار وثیقــه در تضامیــن ،ممکن
اســت عمــل تجــاری محســوب شــود.
 )3امــاک نامتحــرک هســتند؛ جابجايــي يــک
ملــک از مکانــي بــه مــکان ديگــر بهخصــوص در
صــادرات و واردات کــه بــرای ســایر کاالهــا متصــور
اســت ،ناممکــن اســت .ولــی میتــوان انتفــاع ملــک
را صــادر کــرد ،مث ـ ً
ا خارجیهــا بیاینــد و مســتاجر
ملــک شــما شــوند .خارجیهــا بهصــورت شــخص
حقیقــی اگــر مســلمان باشــند در اطــراف بقعههــای
زیارتــی میتواننــد ملــک بخرنــد و خارجیهــا
بهواســطه ثبــت شــخصیت حقوقــی ایرانــی ،ولــو
شــرکت مســئولیت محــدود 100هزارتومنــی،
میتواننــد ملــک یــا زمیــن بخرنــد و بفروشــند.
 )4امــاک بــادوام هســتند و مصـ ِ
ـرف ســکونت
مصرفی فناپذیر نیســتند؛
میشــوند ولــی کاالی
ِ

ملکــی کــه خــوب بنــا شــده باشــد را ميتــوان براي
چنديــن دهــه مــورد اســتفاده قــرار داد؛
لــذا فرمــول اســتهالک و مســائل حســابداری مربوط
بــه آن ،متفــاوت از ســایر داراییهاســت.
 )5ســهم مســکن از ســبد بودجــه خانــوار باال
اســت؛ بــراي خريد منــزل مســکوني ،خانــوار نوعي

از زیرمؤلفههــای ایــن بــازار کــه در بررســی تاثیــر
توکنیســازی بــر آن اثرگذارنــد عبارتانــد از:
نرخهــای بــازار رهــن ،حجــم مبلغــی و نــرخ تامین
مالــی در خصــوص ابزارهــا و شــیوههای تامیــن مالــی
(اســتقراض پولــی یــا مشــارکت ســرمایهای)
موضــوع مســکن خانوارهای کـ م درآمــد و نحوۀ تأمین
مالــی آنهــا بــا توجه بــه عــدم اســتطاعت مالی آنهــا در
تــدارک و خریــد واحدهــای مســکونی از چالشهــای
اساســی دولتها در بخش مســکن محســوب میشــود.
بــا توجــه بــه تغییــر ســبک ســاخت و
ســاز و شهرســازی در  25ســال گذشــته امــاک در
رفتارهــای اجتماعــی ،تنشهــا و آرامــش
روح و روان شــهروندان بیشــتر اثرگــذار اســت.
نحــوۀ تأمیــن مالــی خریــد یــا ســاخت ملــک و
حجــم ســرمایهگذاری در ایــن بخــش روی
متغیرهــای اقتصــاد کالن بهویــژه «مصــرف» اثــر
قابلتوجهــی دارد و از طــرف دیگــر شــرایط اقتصــاد
کالن و شــرایط مالــی کشــور (همچــون تــورم و یــا
رکــود و یــا چرخههــای اقتصــادی بــازار مســکن)
نیــز بــر قیمتهــا و تأمیــن مالــی مســکن و شــیوه
«مصــرف» یعنــی ســکونت ،اجارهداری/نشــینی،
اســتفاده بــرای ضمانــت (آورده غیرنقــد)

ربــط دارد .در مرحلــه توليــد ،ساختوســاز امــاک،
ارزشافــزوده ايجــاد ميکنــد کــه در حســابهاي
ملــي بهعنــوان ارزشافــزوده بخــش ســاختمان،
ناشــی از توکنیســازی ،لحــاظ خواهــد شــد.
ب) فــرع ارزشهــای آتــی ناشــی از
توکنیســازی :در مرحلــه بهرهبــرداري نيــز

ارزشافــزوده ذخيــره توکنهــای مبتنــی بــر
بايــد بــه اســتقراض پــول زيــادي بپــردازد یــا تعهد و
واحدهــاي ملکــی از دو بخــش اجــاره واقعــي و اجاره
دیــن باالیــی را متقبــل شــود .بــرای خرید خانــه دوم
محاســباتي تشــکيل شــده و در بخــش خدمــات و
بــه بعــد تــا خانــه پنجــم و بــه رهــن گذاشــتن پنــج
زيــر بخــش خدمــات مســتغالت وارد ميشــود کــه
ملــک ،میتوانیــد دارایــی و ملــک پنجــم را (20
ازنظــر قدرمطلــق و ســهم نســبي در توليــد ناخالص
درصــد درآمــد عملیاتــی) خلــق کنیــد.
 )6هزينههــاي جابجايــي در امــاک بــه
داخلــی ( )GDPاهميــت بســيار زيــادي دارد .در ایــن
نســبت باالســت؛ بــا تــرک شــهرک صنعتــی
قســمت توکــن ،اگــر خاصیــت «پــول مرجــع» را در
(مثــا رفتــن بــه شــعاع  120کیلومتــری شــهرها) ،یا
معامــات بر عهده داشــته باشــد ،در حقیقــت پول در
بــا تــرک ســاختمانهای خدماتــی (مثــل ســاختمان
بانــک مرکــزی (سیســتم اقتصــادی خریــد مرســوم)
بیمارســتان یــا ســاختمان هتــل) یــا با تــرک امالک
خلــق نمیشــود؛ بلکــه پــول در پلتفــرم (سیســتم
مســکونی ،محلــه ،م ـدارس ،فروشــگاهها و دوســتان
اقتصــادی شــراکتی/تعاون نویــن) خلــق میشــود.
قديمــي هزينههــاي اساســي اجتماعــی ،روانــی و
نکتــه جالــب ایــن اســت کــه در کوتاهمــدت ظرفيت
اقتصــادی ايجــاد ميشــود کــه بهعنـوان هزينههــاي
توليــد امــاک توکنیســازی شــده نوســاز ثابــت
جابجايــي شــناخته ميشــوند .هزینههایــی کــه در
اســت؛ امــا افزايــش عرضــه و معامــات از طريــق
بــرآورد ارزش ازدســترفته اقتصــادی میتــوان
افزايــش امــاک توکنیســازی شــده بــر روی
محاســبه کــرد ولــی در قیمــت تمامشــده حســابداری
امــاک دســتدوم یــا زمینهــای موجــود
ب هراحتــی قابــل اســتحصال
صــورت ميگيــرد .نکتــه
نیســتند .امــاک مســکونی
دوم ،تاثیــر اقتصــادی امالک
(در بیــن همــه انــواع امالک)
توکنیســازی شــده در
سهم امالک از  GDPدر طول مراحل توسعه کشورها در ابتدا افزايش
بــه دليــل پيچيدگيهــاي
کشــورهای درحالتوســعه بــا
ً
نهايتا کاهش پيدا میکند.
مييابد ،در مرحله دوم به اوج ميرسد و
خــاص و ارتبــاط وســيع بــا
رشــد جمعیــت مثبــت ،بــا
فعاليتهــاي پســين و
کشــورهای توســعهیافته بــا
ارتباط بخش امالک و توکنیسازی امالک حقيقي اقتصاد را میتوان به
پيشــين و بــا توجــه بــه نقش
رشــد جمعیــت منفــی
ارتباط مستقيم و غيرمستقيم تقسيمبندی کرد.
آن در ســاختار اقتصــاد ملــي و
متفــاوت از هــم اســت و ایــن
در مطالبهگــری سیاســی،
دو را بایــد از هــم تمیــز داد.
مشــابه بــا ســاير بازارهــاي
نکتــه ســوم اینکــه،
اقتصــادي ،مــورد تجزیهوتحلیــل قــرار ميگیــرد و ابــزاری بــرای ســفتهبازی مؤثــر اســت .نوســانهاي شــديد قيمــت امــاک ،بــراي ناشــر و
(شــامل تجزیهوتحلیــل ارتبــاط متقابــل عرضــه و بــر اســاس مطالعه «اســتيفن مايــو» ارتباط مســتقيم ســرمایهپذیر امــاک توکنیســازی شــده ،پديــده
تقاضــا ،تعييــن ســطح محصــول و قيمت مســکن و امــاک بــا بخــش حقيقــي اقتصــاد اصطالحــ ًا مثبتــي به شــمار نمـيرود و بــراي افزايش اســتقبال
بررســي اثــرات متغيرهــاي درونزا و بــرونزا در قالب «کمــک بخــش امــاک بــه اقتصــاد» تعريف شــده از توکنهــا بهصــورت پايــدار و بــادوام راهحلهــاي
مدلهــاي ايســتا ،ايســتاي مقايســهاي و پويــا) اســت و توســط نســبت اجــاره بهعــاوه مناســب وجــود دارد کــه ميتوانــد تعــادل باثبــات
یعنــی مشــابه ســایر بازارهــای اقتصــادی قیمــت ســرمايهگذاري بــه توليــد ناخالــص داخلــي ( )GDPبلندمــدت را بــه وجــود آورد .نوســان قيمــت امــاک
فاکتــور اساســی و مهــم فــرض میشــود .ولــی اندازهگيــري ميشــود .ايــن نســبت از دو جــزء توکنیســازی شــده و همچنیــن نوســان در بــازار
ویژگــی اصلــی ملــک (چــه مســکونی و چــه تشــکيل شــده اســت .جــزء نخســت ،نســبت اصلــی امــاک ريســک ســرمايهگذاري و دوره مــورد
غیرمســکونی) .غیرهمگــن بــودن آن اســت کــه ســرمایهگذاری امــاک بــه  GDPاســت .ســهم انتظــار بــراي عرضــه اولیههــای امــاک
جورســازی ( )Matchmakingمهمتــر از کشــف و امــاک از  GDPدر طــول مراحــل توســعه کشــورها توکنیســازی شــده بــرای ســایر امــاک کــه متغيــر
تجزیهوتحلیــل قیمــت اســت و نقــش مذاکــره و در ابتــدا افزايــش مييابــد ،در مرحلــه دوم بــه اوج مهمــي در ســرمايهگذاري امــاک توکنیســازی
واســطهگری (انســان و یــا نرمافـزار) برای جورســازی ميرســد و نهايتــ ًا کاهــش پيــدا ميکنــد .ارتبــاط شــده اســت را افزايــش داده و ایــن مســئله اثــر منفي
در بــازار اقتصــاد مســکن را پررنگتــر میکنــد؛ بخــش امــاک و توکنیســازی امــاک بــا بخــش بــر عرضــه اولیههــای آتــی خواهــد داشــت.
همیــن نقــش اســت کــه در پلتفرمهــای امــاک حقيقــي اقتصــاد را ميتــوان بــه ارتبــاط مســتقيم و عوامــل موثــر بــر کشــش و عرضــه و تقاضــا کوتاه و
مبتنــی بــر زنجیرهبلــوک در اقتصــاد توکنــی غيرمســتقيم بــه شــرح ذیــل تقســيمبندي کــرد .بلندمــدت در امــاک توکنیســازی شــده چه نوســاز
قابلانتقــال بــه مشــارکتکنندگان اســت .الــف) اصــل ارزشافــزوده ناشــی از و چــه دسـتدوم و چــه زمیــن ،در مقــاالت آتــی بــا
تأمیــن مالــی مســکن (چــه ســنتی و چــه توکنــی) از توکنیســازی :ارتبــاط مســتقيم توکنیســازی نمــودار و مفصــل بررســی خواهــد شــد؛ ولی بــه این
منظــر اقتصــادی و اجتماعــی از مؤلفههــای اساســی امــاک بــا اقتصــاد مربــوط بــه دو مرحلــه توليــد و نکتــه توجــه داشــته باشــیم کــه عرضــه امــاک
بــازار امــاک و مســتغالت بــه شــمار مـیرود .برخی بهرهبــرداري اســت؛ همانکــه بــه  ICOو  STOتوکنیســازی شــده بســیار ســریعتر از عرضــه
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پرونده مسکن

هزینه فرصت ()-

تقاضای دارایی /سرمایه یا
ضمانت

قیمت (؟)

تقاضا

درآمد ()+
عوامل
مؤثر بر
تقاضا

انواع تقاضا

تقاضای منجر به مصرف نهایی

امــاک جدیــد خواهــد بــود .بهطــور
اجمالــی پیشبینــی میشــود انــواع «تقاضــای
امــاک توکنیســازی شــده» و عوامــل
مؤثــر بــر آن بــه شــکل نمــودار بــاال باشــد:
تاثیر اقتصاد توکنیسازی بر
استانداردهایحسابداری

اســتانداردها و مفاهیــم حســابداری و شناســایی و ثبت
هزینههــا و درآمدهــا ،منبعــث از زیرســاختهای
اقتصــادی هســتند .حســب گــزارش ســال 2018
موسســه ارنســت انــد یانــگ ،بررســی حســابداری
داراییهــای توکنیســازی شــده ،بــه دو تخصــص در
حــد تخصــص در جزئیــات نیــاز دارد،
اول درک عمیــق از «فنــاوری دفاتــر
کل توزیعشــده » بهعنــوان ابــزار حســابداری
غیرمتمرکــز و دوم آشــنایی بــا مفاهیــم مرتبــط
حســابداری مرســوم بهصــورت متمرکــز در دفاترکل و
روزنامــه .هرچنــد ،بــه نظــر میرســد در ثبــت
حســابداری قیمــت و ارزشگــذاری توکنــی کــه از
رمزنــگاری بهــره نمیبــرد بــا مشــکل پیچیــده
حســابداری مواجــه نشــویم؛ ولــی موضــوع اساســی
پاســخ بــه ایــن پرســش اســت« :ارزش منصفانه یک
توکــن غیرنقــد ( )illiquidچقــدر اســت؟»
بــرای درک اهمیــت «ارزش منصفانــه» در فضــای
نامحــدود و گســترده «اقتصــاد توکنــی» ،بهتــر اســت
بدانیــم کــه کشــف و احـراز «ارزش منصفانــه» کاال یا
خدمــت ،بر روی قیمــت بالقــوه (ارزش ابـرازی) آن ،در
نظــر گرفتــن مطلوبیــت ،عرضــه و تقاضــا بـرای آن و
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اعتبارات ()+
جمعیت ()+
انتظارات (؟)

مقـدار رقابــت بــر روی آن اثرگـذار خواهــد بــود .وقتــی
اوراق بهــادار یکســان شــده ( )Unitsدر حالــت اوراق
بهــادار ســازی امــاک یــا توکنهــا در توکنیســازی
امــاک در یــک بــورس معاملــه شــوند[ ،در مــورد
توکنهــای بــه قصــد ســرمایهگذاری] منطقــا تع ـداد
زیــادی از تقاضــای ســرمایهگذاران ،قیمــت عرضــه
و تقاضــای اوراق یــا توکنهــا را مشــخص خواهــد
کــرد و بــورس ابـزار قابلاتکایــی بـرای کشــف ارزش
منصفانــه اوراق بهــادار یــا توکنهــا اســت .بااینحــال
بازهــم ایــن دغدغــه مطــرح اســت کــه «اگــر انتظــار
برخــی از خبــرگان بــازار ایــن باشــد کــه ابزارهــای
مالــی خردشــده [مثــا امــاک خردشــده بیــن صدهــا
نفــر] بســیار کــم و دیربهدیــر معاملــه خواهنــد شــد،
در زمانــی کــه بــا حجــم انبوهــی از ســفارش فــروش
مواجــه شــویم ،چگونــه ارزش مضاعــف ایجادشــده
توســط ترکیبــی از منافــع همگانــی ،در ســندهای
حســابداری شناســایی و ثبــت شــود؟» پاســخ بــه
ایــن پرســش ،بــه رویکــرد طراحــی بــازار بــه اصــول
اقتصــادی کــه در بــاال اشــاره کردیــم (مثــل کمبــود یا
فراوانــی) و بــه هــدف اســتفاده از امالک توکنیســازی
شــده (ســرمایهگذاری ،پــول) بســتگی پی ـدا میکنــد
کــه در مقالــه دیگــری توضیــح خواهیــم داد.
سخن پایانی
تاثیــر توکنیســازی داراییهــا بــر تغییــر ســاختار
«اقتصــاد خریــد» به «اقتصــاد شـراکتی» بســیار فراتر
از آن چیــزی اســت کــه بخواهیــم آن را نادیــده بگیریم
یــا بــا ســهلانگاری «توکنیســازی» را مشــابه «اوراق
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بهــادار ســازی» فــرض کنیــم .بهعبارتدیگــر تاثیــر
توکنیســازی داراییهــا بــر اقتصــاد بخشــی و اقتصــاد
خــرد فراتــر اســت و در تغییر ســاختارهای اقتصاد کالن
خــود را بــروز خواهــد داد .بــه همیــن نســبت تاثیــر
توکنیســازی امــاک ،مســتغالت و زمینهــا فراتــر
از تاثیــر گـذاری بخشــی بــر «اقتصاد مســکن» اســت.
درهرحــال ،ازآنجاکــه تاکنــون تحقیقــات محــدودی در
دانشــگاهها و موسســات مشــاورهای و پژوهشــی ،بــه
ســبب نویــن بــودن موضــوع ،شــکل گرفتــه اســت،
هرچــه از تاثیــر و تاثــر دوطرفــه بیــن «توکنیســازی
داراییهــا» و «اقتصــاد مســکن» ســخن بــه میــان
بیاوریــم ،جنبــه آیندهپژوهــی یــا حدسهــای
هوشــمندانه خواهــد داشــت .ایــن تاثیــر و تاثــر منبعث
از عوامــل دیگــری نیــز هســت که حــدود تاثیرگـذاری
را تغییــر میدهــد؛ ازجملــه «شــیوه طراحــی بــازار»،
«رویکــرد اقتصــادی بــه کمبــود»« ،توکنیســازی
امــاک ابـزاری بـرای ســرمایهگذاری یــا ابـزار مبادله»،
«رمزنگاریشــده و یــا بیبهــره از رمزنــگاری»« ،حــد
و حــدود واگـذاری وظایف تاییدکــردن و تصویب کردن
تراکنشهــا بــه مشــارکتکنندگان»« ،اســتفاده از
ســازوکار غیرمتمرکــز یــا متمرکــز»« ،اســتفاده از دفاتر
توزیعشــده عمومــی یا خصوصــی»« ،اجرا در کشــوری
توســعهیافته یــا درحالتوســعه»« ،توکنیســازی بـرای
ملــک دسـتدوم یا پــروژه ملکی» و مشــابه اینهــا .در
مقــاالت آتــی میتـوان شــاخصهای مختلفی کــه در
متــن مقالــه بــه آنهــا اشــاره شــد را عالوهبراین مـوارد
مدنظــر قـرار داد و ســپس بــه تحلیــل بــازار مســکن و
توکنیســازی در آن پرداخــت.

15

|| Kuknos.ir

گفتوگو با میزبان
رئیس هیئتمدیره ققنوس

از آینده فناوری دفترکل توزیعشده و

بالکچین میگوید:

ققنوس؛
پیرشان تحول
دیجیتال در
ایران

فنــاوری زنجیرهبلــوکدر چنــد ســال اخیــر بســیار موردتوجــه
قــرار گرفتــه اســت و در ســطح جهانــی بانکهــا و شــرکتهای
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــا بهرهگیــری از فرصتهــای
ایــن فنــاوری توانســتهاند خدمــات و ارزشافزودههــای جدیــد
ایجــاد کننــد .یکــی از مهمتریــن کاربردهــای ایــن فنــاوری،
توکنیــزه کــردن دارایــی و قابلیــت انجــام ســرمایهگذار یهای
خــرد در قالــب خریــد داراییهــای دیجیتــال اســت .بــا توجــه
بــه اهمیــت حرکــت ایــران بــه ســمت تحــول دیجیتــال و
اســتفاده از ظرفیتهــای اقتصــادی فناور یهــای نویــن ،بنیــاد
ققنــوس بــا هــدف انجــام پژوهــش ،توســعه و کاربردیســازی
فنــاوری زنجیرهبلــوک و دفتــرکل توزیعشــده بــا ســرمایهگذاری
هلدینگهــای فنــاوری اطالعــات بانکهــای ملــی ایــران ،ملــت،
پارســیان ،پاســارگاد ،تجــارت و شــرکتهای توســن و ققنــوس در
ســال  1397تاســیس شــد؛ در همیــن راســتا بــا مظفــر پوررنجبــر،
چهــره شناختهشــده صنعــت بانکــی و فنــاوری اطالعــات ایــران
بهعنــوان مدیرعامــل گــروه دادهپــردازی پارســیان و رئیــس
هیئتمدیــره شــرکت ققنــوس بــه گفتگــو پرداختیــم .مشــروح
ایــن گفتگــو دربــاره اهمیــت فنــاور ی نویــن بالکچیــن و آینــده
شــرکت ققنــوس را در ادامــه میخوانیــد:
مهدی فوقی
عضو تحریریه

m.foghi@kuknos.ir
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گفتوگو با میزبان
به نظر شما زنجیرهبلوک به
زیرساختهای اقتصادی و فناوری کشور
چه کمکی میکند و آیا این فناوری
تحولآفرین خواهد بود؟
یکــی از نــکات مهمــی کــه وجــود دارد و بایــد بــه
آن توجــه داشــت ،بحــث روندهــای اقتصــادی و

مهمــی بــه شــمار مـیرود؛ امــا ایــن موضــوع زمانی
محقــق میشــود کــه از پیشــرانهای آن اســتفاده
کنیــم کــه در ایــن زمینــه بالغبــر  12مــورد بهعنوان
پیشــران مطــرح بــوده کــه یکــی از آنهــا فنــاوری
بالکچیــن اســت؛ درواقــع ،فنــاوری بالکچیــن
یــک پیشــران مهــم بــرای تحــول دیجیتــال اســت

ققنوس میتواند نقشی بزرگ و پررنگ در تحول اقتصادی ایران داشته
باشد و یکی از مثالهای بارز استفاده از فناوری برای حرکت به سوی اقتصاد
دیجیتال است.

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
خواهنــد شــد .دیجیتالــی شــدن مبحــث بســیار
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و بــرای حرکــت بــه ســوی اقتصــاد دیجیتــال الزم
اســت ،ایــن فنــاوری تاثیرگــذار را در نظــر بگیریــم.
اقتصــاد دیجیتــال بهعنــوان نســل جدیــد اقتصــاد،
تضمینکننــده پیشــرفت و رشــد اقتصــادی اســت.
یکــی از شــرکتهای پیشــرو کــه توانســت بــا توجه
به وضعیــت فرهنگــی و اقتصادی و زیرســاختهای
فنــاوری و مقرراتگــذاری کشــور از ظرفیتهــای
فنــاوری نویــن زنجیرهبلــوک اســتفاده کنــد،
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ققنــوس اســت .بــر همیــن اســاس ،قطعــا بایــد بــه
ایــن نکتــه اشــاره داشــت که نقــش ققنوس ،بســیار
خــوب و تحولآفریــن اســت؛ امــا اینکــه چقــدر
تــا بــه امــروز توانســته موثــر باشــد ،بــه ققنــوس و
ظرفیتهــای آن بازنمیگــردد؛ چراکــه عوامــل
محیطــی بهصــورت ویــژه بــر آن تاثیــر گــذار
بــوده اســت .امیدواریــم بــا فرهنگســازی و رفــع
مشــکالت قانونگــذاری ،چالشهــای بهکارگیــری
فنــاوری زنجیرهبلــوک در کشــور مرتفــع شــود؛
امــا در اصــل ،ایجــاد مجموع ـهای ماننــد ققنــوس
مبــارک بــه شــمار مـیرود و در راســتای تحــول ،به
نظــر مــن بســیار الزم بــوده اســت.
نقشــی کــه ققنــوس میتوانــد در تحــول اقتصــادی
داشــته باشــد بســیار پررنــگ اســت .همانطــور کــه
عــرض کــردم ،هســته اصلــی ققنــوس و پلتفرمــی
کــه اســتفاده میکنــد ،زنجیرهبلــوک اســت و ایــن
فنــاوری از پیشــرانهای تحولآفرینــی در حــوزه
اقتصــاد بــرای حرکــت بــه ســوی اقتصــاد دیجیتال
اســت .طبیعتــا بــه امیــد خــدا ،ققنــوس در صــورت
توســعه و حتــی بــا ظرفیــت فعلــی ،پیــامآور بســیار
خوبــی بــرای تحــول اقتصــادی در کشــور خواهــد
بــود و میتوانــد یکــی از مثالهــای بــارز اســتفاده از
فنــاوری بــرای حرکــت بــه ســوی اقتصــاد دیجیتال
با شد .
تاکیــد دارم کــه الزمــه تحــول اقتصــادی ،تحــول بر
مبنــای انقــاب صنعتــی چهــارم اســت .ایــن تحول
بــدون کاربــرد پیشــرانهای اقتصــاد دیجیتــال
ازجملــه هــوش مصنوعــی ،کالن دادههــا ،اینترنــت
اشــیاء ،بالکچیــن و غیــره بیمعنــی اســت .بــر
ن اســاس ققنــوس کــه مبتنــی بــر فنــاوری
همی ـ 
بالکچیــن و زیرســاخت دفتــرکل توزیعشــده
اســت ،یکــی از پیشبرنــدگان تحــول دیجیتــال بــه
شــمار میرود.
برخورد رگوالتور با ققنوس تا
به امروز چگونه بوده است و برای دریافت
مجوز چه چالشهایی وجود دارد؟
دربــاره برخــورد رگوالتــور بــا ققنــوس منکــر یــک
ســری از چالشهــا و مشــکالت نیســتیم؛ امــا فعــا
زود اســت کــه چالشهــا را مطــرح کنیــم .نبایــد
یادمــان بــرود کــه فنــاوری زنجیرهبلــوک یکــی از
پیشــرانهای تحــول دیجیتــال بــه شــمار م ـیرود
و خــود بحــث تحــول دیجیتــال بهعنــوان تغییــری
بــزرگ در زیرســاختها بــا چالشهــا و مشــکالتی
روبــرو اســت .از ســویی دیگــر فنــاوری بالکچیــن
یــک فنــاوری وارداتــی محســوب میشــود و کشــور
ایــران یــک کشــور درحالتوســعه اســت .یکــی از
خصوصیــات کشــورهای درحالتوســعه ،مقاومــت
در برابــر توســعه اســت .کشــورهای درحالتوســعه
همــواره در مقابــل فنــاوری مقاومتهایــی دارنــد.
مــا چالشهایــی بــا رگوالتــور داشــتیم؛ امــا آنهــا
بهعنــوان 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 بالکچیــن و اســتفاده از آن در زمینــه
مالــی و داراییهــا مقاومــت دارنــد؛ امــا معتقــدم
توقفــی صــورت نخواهــد گرفــت و درهرصــورت
مســیر توســعه پیمــوده خواهــد شــد.
ســاختار فنــاوری دگرگونســاز اســت و بایــد هــر
چــه زودتــر زمینــه اســتفاده از آن را مهیــا کــرد؛
چراکــه اگــر دیــر شــود ،فرصــت اســتفاده از فنــاوری
از بیــن مــیرود و دیگــر مقرونبهصرفــه نیســت.
در ایــن صــورت نیــاز اســت ،فنــاوری دیگــری
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
قابلبحــث اســت؛ درصورتیکــه مــا میگوییــم
تامیــن مالــی جمعــی یعنــی مشــارکت عمومــی
کــه اعتقــاد دارم جمعکــردن یــک ســری افــراد
بــرای مشــارکت در هــر امــوری برکــت بــوده و یک
حرکــت خــوب و پذیرفتــه شــده اســت .در حــوزه
اقتصــادی ،داراییهــای درآمــدزا و مناســبی کــه در
یــک جامعــه ایجــاد میشــود از ســمت افــراد دارای
ســرمایههای خــرد اســت تــا افــرادی کــه بیشــترین
ســرمایه را در قالــب ثروتمنــدان در اختیــار دارنــد.
فنــاوری زنجیرهبلــوک کــه یــک مفهــوم اساســا
توزیعشــده بــه شــمار مــیرود ،قابلیــت آن را
دارد تــا حضــور در حــوزه ســرمایه و جمعیــت را
از خــرد تــا کالن داشــته باشــد و از نظــر فنــاوری
دســت ارائهکننــده خدمــت را بــاز میگــذارد
تــا بتوانــد بــه اکثریــت قابلتوجهــی دسترســی
داشــته باشــد؛ در حقیقــت ،فنــاوری بالکچیــن
زیرســاخت پذیــرش ،جمــعآوری و اســتفاده از
ایــن داراییهــا را فراهــم میکنــد کــه باعــث
میشــود مــدل ســرمایهگذاریهای بــزرگ بــا
ریســک پاییــن شــکل بگیــرد و اعتمــاد عمومــی
ایجــاد کنــد .از ســویی دیگــر ،ســرمایهگذاریهای
مبتنــی بــر ایــن مــدل کــه از یــک اعتمــاد عمومــی
برخوردارنــد ،اهــرم و ارزشــی بــزرگ در ایــن پــروژه
بــه شــمار مـیرود؛ دقیقــا ماننــد تعاونیهــا و همیــن
باعــث شــده تــا اعتقــاد داشــته باشــم کــه فنــاوری
زنجیرهبلــوک یــک تعاونــی نویــن اســت کــه
اعتمــاد و ســرمایه مــردم را جم ـعآوری و بــه روش
درســت هدایــت میکنــد.
استفاده از ظرفیت تعاونیها بر روی
شبکه ققنوس در سال جاری محقق خواهد
شد؟
امیــدوارم کــه رگوالتــور و دسـتاندرکاران ضــرورت
ارائــه مجوزهــای الزم را درک کنند و موجب نشــوند
کــه بــا ســختگیریها و موانــع بزرگــی کــه بــه

بهانــه قوانیــن ایجــاد میکننــد ،باعــث مشــکل در
توســعه فنــاوری بالکچیــن و اســتفاده از مزایــای
آن در کشــور باشــند .امیــدوارم کــه ایــن چالشهــا
را هــر چــه ســریعتر رفــع کنیــم و پشــت ســر
بگذاریــم .اعتقــاد دارم ،از لحــاظ ماهیــت و محتوایی،
تفاوتــی میــان فنــاوری بالکچیــن و تعاونــی از

فعالیــت ققنــوس بــا توکنایــز کــردن
دارایــی شــروع شــد؛ آیــا توکنایــز کــردن
همچنــان رویکــرد اصلــی خواهــد بــود یا
اینکــه قــرار اســت اقدامــات دیگــری در
دســتور کار قــرار بگیــرد؟
در زمینــه توکنایــز کــردن ،شــاید تخصــص و

بالکچین فناوری وارداتی و ایران کشوری درحالتوسعه به شمار رود؛
مقاومت در برابر فناوری از خصوصیات کشورهای درحالتوسعه است.
نــگاه متدولــوژی وجــود نــدارد؛ درواقــع ،فنــاوری
زنجیرهبلــوک بــا توجــه بــه توزیعشــدگی میتوانــد
تعاونــی بــر مبنــای اعتمادســازی و رایگیــری
را ایجــاد کنــد؛ البتــه از نظــر قانونــی شــاید ایــن
مقایســه دارای مشــکل باشــد؛ امــا بــه هــر صــورت
ققنــوس نیــز بــه دنبــال همکاریهایــی مبتنــی بــر
مــدل تعاونــی اســت کــه در همیــن راســتا پــروژه
آبپــارس بهعنــوان یــک مــدل مبتنــی بــر تعاونــی
در شــبکه ققنــوس اجــرا شــد.
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اطالعــات بنــده کافــی نباشــد؛ امــا بایــد بــه ایــن
نکتــه اشــاره داشــت کــه فنــاوری زنجیرهبلــوک
کاربردهــای متعــددی دارد و در زمینــه امنیــت و
احــراز هویــت نیز مورداســتفاده قــرار خواهــد گرفت.
بــا توجــه بــه فراگیــری و انگیزههــای اقتصــادی،
موضــوع توکنایــز کــردن داراییهــای ارزشــمند
ماننــد طــا ،المــاس و ملــک از طریــق انتشــار
توکنهایــی نظیــر پیمــان ،المــاس دایادایمونــد،
المــاس  ،A101آبپــارس و توکــن امــاک اجــرا
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گفتوگو با میزبان
گرفتــه اســت؛ البتــه توکنهــای 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
داراییهــا در قالــب واحدهــای دیجیتالــی تحــت
عنــوان توکــن موضوعــی فراگیــر خواهــد شــد .بــه
نظــر اغــراق اســت؛ امــا تاکیــد دارم روزی خواهــد
رســید کــه تمــام داراییهــا در قالــب توکــن عرضــه
شــود و مبادلههــا و ســرمایهگذاریها بهصــورت
دیجیتــال انجــام خواهــد شــد و مــردم میتواننــد در
ققنــوس داراییهــای خــود را بــا ارزش روز و باالتــر
از تــورم در اختیــار داشــته باشــند و از ســمت دیگــر
کســبوکارها بتواننــد از ایــن زیرســاخت مبادلــه
اســتفاده کننــد.
توکنهای حوزه سرمایهگذاری
اهمیت ویژهای از نگاه کاربران دارند ،در
این زمینه چه اقداماتی در دستور کار است؟
در ققنــوس توکنهــای ســرمایهگذاری در قالــب
ســنگهای گرانبهــا و توکــن مبتنــی بــر تعاونــی
ماننــد آبپــارس توانســت ،نظــر تعــداد زیــادی از
ســرمایهگذاران را بــه خــود جلــب کنــد .در زمینــه
امنیــت و احــراز هویــت اقداماتــی انجــام شــده کــه
بــهزودی بهصــورت ویــژه بــه آنهــا پرداختــه
خواهــد شــد.
در حــوزه توکــن امــاک بهعنــوان یــک توکــن
رایــج در جهــان ،اقدامــات متعــددی انجــام شــده
اســت و یــک ســری امــاک را در نظــر داریــم تــا
بـهزودی منتشــر کنیــم .در ققنــوس هرگونــه دارایی
را منطبــق بــر قوانیــن و سیاســتهای قانونــی
میتوانیــم در قالــب توکــن عرضــه کنیــم.

روزی خواهد رسید که تمام
داراییها در قالب توکن عرضه
شود و مبادلهها و سرمایهگذار یها
بهصورت دیجیتال انجام خواهد
شد .مجموعه بانک پارسیان به
دنبال عرضه امالک تا سقف 500
میلیارد ناموت در ققنوس است.

در راستای کاربردیسازی فناوری
زنجیرهبلوک توسط ققنوس چه اقداماتی در
دستور کار قرار گرفته است و نقطه مطلوب
در پایان سال جاری در این بخش چه
خواهد بود؟
وظیفــه ققنــوس اســتخدام فنــاوری بالکچیــن و
اســتفاده از آن در حوزههــای مختلــف اســت کــه
درواقــع از توکــن شــروع کردیــم .ایدئــال مــا ایــن
اســت کــه توکــن فراگیــر شــود و بتوانیــم از آن در
تمامــی حوزههــا اســتفاده کنیــم؛ امــا ازآنجاییکــه
نمیشــود یکشــبه تحــول ایجــاد کــرد ،بایــد
قدمبهقــدم بــه ســمت ســایر کاربردهــای فنــاوری
زنجیرهبلــوک حرکــت کنیــم کــه یکــی از آنهــا
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؛
امــا هــدف مــا ایــن اســت کــه تــا پایــان ســال
ناشــرین جدیــد را بــرای عرضــه توکنهــای جدیــد
وارد و در کنــار آن تعــداد زیــادی مخاطــب جــذب

چرا افراد باید وارد ققنوس شوند؟
یکــی از نــکات مهــم ،بحــث حدومــرز نداشــتن
اســت؛ درواقــع شــما بهراحتــی میتوانیــد
هــر خدمتــی را بهصــورت بینالمللــی عرضــه
کنیــد؛ البتــه چالشهــای قانونــی وجــود خواهــد
داشــت؛ امــا ایــن فنــاوری زمینهســاز مبادلههــا
و همکاریهــای بینالمللــی اســت .ققنــوس در
ایــن زمینــه بــر روی منابــع انســانی مذاکراتــی را
شــروع کــرده اســت کــه بــا رفــع موانــع سیاســی،
رگوالتــوری و تحریمهــا کمــک کــرده باشــد؛ البتــه
در زمــان تحریــم برنامــه داریــم تــا خدمــات خوبــی
را بــه افــراد ارائــه دهیــم.
در نقشــه راه ققنــوس انتظــار داریــم تعــداد توکنهــا
بــه  50برســد و ناشــرهایی جدیــد بــا اعتبــار خوب و
بــا داراییهــای جــذاب بــه شــبکه ققنــوس بپیوندند.
در یــک کالم ،مــردم بــه خاطــر محصــوالت
ققنــوس بایــد بــه ســمت ققنــوس حرکــت کننــد؛
چراکــه ققنــوس داراییهــا را حفــظ میکنــد و
درعینحــال محدودیتــی در ســرمایهگذاری وجــود
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کنیــم تــا بــه ســمت توســعه فنــاوری زنجیرهبلــوک
در ایــران قــدم برداریــم.
فنــاوری زنجیرهبلــوک در ایــران در ابتــدای راه قــرار
دارد و ققنــوس بهعنــوان یــک ماهیــت حقوقــی
مســیری طوالنــی را در زمینه توســعه پیــش رو دارد.
فنــاوری بالکچیــن زیرســاختی قدرتمنــد اســت
کــه بــا ارتباطــات قدرتمنــد و قابلیــت مدیریــت
تراکنشهــا بــا ســرعت بــاال و بهصــورت در
لحظــه باعــث شــده ایــن فنــاوری بتوانــد بــا امنیــت
بــاال تراکنشهــا را نهایــی کنــد .فرآیندهایــی کــه
در شــبکههای مبتنــی بــر زنجیرهبلــوک انجــام
میشــود از امنیــت باالیــی برخوردارنــد و ریســک
تقلــب در آنهــا بســیار پاییــن اســت .ققنــوس
بهعنــوان یــک زیرســاخت قدرتمنــد میتوانــد
در هــر جایــی کــه بحــث مبادلــه ،امنیــت و احــراز
هویــت مطــرح باشــد از طریــق فنــاوری بالکچین
ســرویسهای امــن و ســریعی را توســعه دهــد کــه
تــا بــه امــروز توکنهــا و محصوالتــی بــر بســتر
ایــن شــبکه تعریــف شــده اســت.
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نــدارد و میتواننــد بــا هــر مقدار ســرمایه وارد شــوند
و دارایــی خــود را در بســتری امــن و تضمینشــده
ســرمایهگذاری کننــد و در هــر زمــان دارایــی خــود
را بــه پــول یــا هــر چیــز دیگــری تبدیــل کننــد.
ایــن موضوعــات باعــث جلــب اعتمــاد مــردم
میشــود .در همیــن راســتا نیــز ،مجموعــه بانــک
پارســیان بهعنــوان یکــی از ســرمایهگذاران پلتفــرم
ققنــوس در نظــر دارد تــا در آینــده بســیار نزدیــک
بــا توکنایــز کــردن امــاک تــا  500میلیــارد تومــان
ســرمایهگذاری کنــد.
آنچــه ققنــوس بــرای ناشــر و خریــداران توکــن
دارد ،حفــظ ارزش ســرمایه ،ســودآوری ،ســهولت در
اســتفاده و ایجــاد امینــت در دارایــی اســت.
روند رشد یک سال گذشته ققنوس را
چطور ارزیابی میکنید؟
رونــد رشــد ققنــوس از منظــر برندینگ بســیار خوب
بــوده اســت؛ ضمــن اینکه رگوالتور شــناخت بســیار
خوبــی از توانمندیهــای ایــن مجموعــه دارد .از
طــرف دیگــر ،افــراد فعــال در حــوزه اقتصــاد توکــن
و زنجیرهبلــوک نیــز شــناخت بســیار خوبــی از ایــن
مجموعــه دارنــد .درعینحــال ،ققنــوس بهمــرور در
حــال رشــد اســت و مــردم نیــز ققنــوس را خواهنــد
شــناخت کــه نیازمنــدی آن تبلیغــات اســت؛ امــا
چالشهایــی را در بخــش تبلیغــات وســیع داریــم
کــه بــا رفــع آنهــا رشــد بینظیــری را در تعــداد
ناشــرین و شــهروندان تجربــه خواهیــم کــرد.
با توجه به ظرفیتهای متعدد و
ارزشمند هلدینگ دادهپردازی و شرکتهای
ارزشمند زیرمجموعه ،هلدینگ دادهپردازی
بهعنوان میزبان شبکه ققنوس چه
برنامههایی را برای توسعه ققنوس در نظر
دارد؟
ققنــوس در مجموعــه بانــک پارســیان و گــروه
دادهپــردازی پارســیان از اهمیــت باالیــی برخــوردار
اســت .کارمنــدان متعــددی در مجموعــه پارســیان
تقاضــا دارنــد کــه از مزایــای شــبکه ققنــوس و
دریافــت توکــن پیمــان بهرهمنــد شــوند؛ از ســویی
دیگــر تــا ســقف  500میلیــارد تومــان داراییهایــی
را ازجملــه ملــک در ققنــوس عرضــه خواهیــم کرد و
اولیــن افــرادی کــه متقاضــی خریــد ایــن توکنهــا
هســتند کارکنــان مجموعــه پارســیان خواهنــد بــود.
تاکیــد دارم کــه مجموعــه بانــک پارســیان و گــروه
دادهپــردازی پارســیان اهمیــت ققنــوس را درک
میکننــد و مدیرعامــل بانــک پارســیان بهصــورت
ویــژه بــه ققنــوس نــگاه دارد و بیشــترین حمایــت
را از مجموعــه ققنــوس داشــته اســت کــه نشــان از
اهمیــت ققنــوس بــرای مجموعــه بانــک پارســیان
دارد.

21

|| Kuknos.ir

قانوندان
چارچوب حقوقی برای توکنایز کردن اموال غیرمنقول؛

چشمیبهپس،
چشمیبهپیش
ذهنهــای حقوقــی معمــوال محافظــهکار و حقوقدانهــا نســبت بــه
هــر تغییــری محتــاط هســتند .معمــوال اولیــن واکنش هــر حقوقــدان در
ـن
مقابــل موضوعــات جدیــد رجــوع بــه قانــون مــادر اســت و قدیمیتریـ ِ
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 .نهصــد و
پنجاهوپنــج مــاده از هــزار و ســیصد و سـیوپنج مــاده قانــون مدنــی در
جلــد اول و دربــاره امــوال اســت .کتــاب اول آن در بیــان امــوال و مالکیت
بهطورکلــی اســت و کتــاب دوم آن دربــاره تملــک .ظاهــرا تکلیــف امــوال
حتــی از خــود اشــخاص هــم مهمتــر بــوده و مــواد بیشــتری بــه آنهــا
اختصــاص داده شــده اســت .سیســتم حقوقــی تعیینشــده بــرای امــوال
بــرای نــود ســال کجــدار و مریــز کار کــرده و جــواب داده اســت .حــال
اولیــن پرســش حقوقــدان ایــن اســت کــه چــرا بــه ترکیــب برنده دســت
بزنیــم .نگرانــی حقوقــدان ایــن اســت کــه نکنــد نظــم امــوال بــر هــم
بخــورد.

جواد فراهانی
حقوقدان
Javadfarahani15@gmail.com
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از زمــان خیلــی دور و پــس از قانــون مدنــی ،قانــون
ثبــت اســناد و امــاک هــم تصویــب شــده اســت؛
همــان حوالــی ســال هــزار و ســیصد و ده .دولــت
مرکــزی در آغــاز نوســازی آســتین بــاال زده و یــک
دفتــرکل واحــد درســت کــرده و هــر قطعــه از خــاک
ایــن مملکــت را شــمارهگذاری کــرده اســت و بــا
ترتیــب خاصــی مالــک هــر قطعــه نیــز مشــخص و
ثبــت شــده اســت .تشــریفات خاصــی هــم بــرای
نقلوانتقــال مالکیــت در نظــر گرفتــه شــده اســت
و دفترودســتکی بــرای آن تهیــه شــده اســت .دفاتــر
ثبــت اســناد رســمی همهجــا ایجــاد شــده و فــرض
شــده هیــچ تغییــری نمیتــوان ایجــاد کــرد؛ مگــر
اینکــه در نوشــتهای ثبــت و ضبــط شــده و در
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دفتــرکل کــه نــزد دولــت اســت ،منعکــس شــود؛ در
غیــر ایــن صــورت اثــری نــدارد .یــک نظــام کامــا
متمرکــز و تحــت کنتــرل مســتقیم و بیواســطه
دولــت .ســند رســمی ملــک نــزد مامور صالحیـتدار
دولتــی طبــق قوانیــن و مقــررات جــاری تنظیــم
میشــود .قــول و قــرار از ابتــدا چنیــن گذاشــته
شــده کــه هــر ملــک شــشدانگ و صــد ســهم
باشــد و مالکیــت بهصــورت شــراکتی و انفــرادی
ممکــن باشــد .تشــریفات خاصــی هــم بــرای افــراز،
تفکیــک ،ادغــام و تجمیــع در همــان قانــون ثبــت
تــدارک شــده اســت .اســاس شــرکت در قوانیــن
حقوقــی مــا شــرکت امــوال اســت و قواعــد آن معلوم
ایــن نظــم حقوقــی بــا جداکــردن عیــن مــال از

منافــع آن و تمایــز بیــع و صلــح مــال از اجــاره
و حــق انتفــاع شــفاف شــده و بعدهــا بــا حقــوق
تبعــی ماننــد ســرقفلی و حــق کســب و پیشــه
نیــز توســعه یافتــه اســت و بخــش بســیار مهــم
و بزرگــی از نظــام حقوقــی را ســازمان داده اســت.
تجربــه دهههــای اخیــر بــرای تســهیل و انعطــاف
ایــن نظــم حقوقــی نیــز چنــدان موفــق نبــوده
اســت .وقتــی بهجــای اصــرار بــر نظــم ثبــت
رســمی امــاک نــزد دفاتــر ثبــت اســناد رســمی و
انعــکاس آنهــا در دفتــرکل ســازمان ثبــت اســناد،
مبایعهنامههــای عــادی بیــن مــردم و بــدون دخالــت
مقامــات رســمی و بینیــاز از هرگونه تشــریفات ویژه
جــواز داده شــد ،عمــا نظــم ثبتــی کشــور بــر هــم

خــورد .مبایعهنامههــای عــادی در جایــی ثبــت و
ضبــط نمیشــدند و خطــر تخلــف و تقلــب زیــاد
شــد .از فــروش مــال غیــر تــا فــروش یــک ملــک
بــه چنــد نفــر و کالهبــرداری 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
شــده اســت ،بهعنــوان وثیقــه نــزد بانــک .انــواع و
اقســام دعــاوی ملکــی کــه شــاید حــدود یکســوم
کل دعــاوی در نظــام قضائــی را تشــکیل میدهــد.
دفترکل توزیعشده و سود همگانی
تالشهــای نافرجامــی بــرای ایجــاد یــک نظــام
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شــمارهگذاری و نوعــی دفتــرکل بــرای ایــن
مبایعهنامههــای عــادی صــورت گرفتــه کــه
بیــن مــردم بهعنــوان «قولنامــه بــا کــد رهگیــری»
رواج پیــدا کــرده اســت؛ امــا اگــر از هــر حقوقدانــی
راهــکار پرسوجــو شــود ،احتمــاال تجویــز وی
گامــی بلنــد بــه ســمت گذشــته اســت و احیــای
نظــام دفتــرکل اســناد رســمی و جمعکــردن
بســاط ســندهای عــادی از نظــام امــاک کشــور.
حــاال از زاویــه آینــده بــه موضــوع نــگاه کنیــم.
فنــاوری چــه کمکــی میتوانــد بــرای حلوفصــل
مشــکالت پیشگفتــه داشــته باشــد؟ وانفســای
اســناد عــادی را چگونــه میتــوان بــا فرایندهــای
اعتبارســنجی ،احــراز هویــت ،احــراز اصالــت و احــراز
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قانوندان
یکتایــی معاملــه دربــاره امــاک بــه کمــک فنــاوری
مدیریــت کــرد؟ دیدگاهــی میتوانــد ایــن باشــد
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
ســامانههای دیجیتالــی و الکترونیــک بــرای ثبــت
و ضبــط ایــن معامــات تــدارک ببینــد و مــدام
دقــت کنــد تخلفــی اتفــاق نیفتــد و مــدام قوانیــن
را ســختگیرانهتر کنــد و پــس از وقــوع معاملــه
مشــکلدار ،دنبــال دادگاه و پاســگاه باشــد تــا مقصــر
را مجــازات کنــد .مــا هم بنشــینیم و امیدوارم باشــیم
بقیــه ببیننــد و درس عبــرت بگیرنــد؛ امــا دیــدگاه
دیگــر میتوانــد ایــن باشــد کــه بخشــی از ایــن
تکلیــف ســنگین و غیرقابلتحمــل را از دوش دولــت
برداریــم .دفتــرکل توزیعشــدهای وســط بگذاریــم
و همــه را تشــویق کنیــم معامــات خــود دربــاره
امــاک را در آن ثبــت و ضبــط نماینــد .در بلندمــدت
همــه از وجــود چنیــن دفتــرکل توزیعشــدهای ســود
میبرنــد؛ زیــرا عمــده جرائــم ملکــی ماننــد جعــل و
اســتفاده از ســند مجعــول و کالهبــرداری و فــروش
مــال غیــر و معاملــه بــه قصــد فــرار از دیــن ،عمــا
بــا الزامــات و لــوازم ایــن دفتــرکل توزیعشــده
بــر بســتر بالکچیــن حلوفصــل میشــود.
هــرگاه کاربــران احــراز هویــت شــوند ،مشــخصات
امــوال و مالــکان بهدرســتی درج شــود و شــرایط
و مفــاد قــرارداد و طرفیــن آن بــر بســتر قــراردادی
هوشــمند ثبــت شــود ،عمــا مجــال کمــی بــرای
وقــوع تخلــف و تقلــب باقــی میمانــد .احــراز
هویــت ،احــراز اصالت ،احــراز یکتایی و اعتبارســنجی
چنانچــه بخــش تفکیکناپذیــر فنــاوری بالکچیــن
اســت ،میتوانــد تفــاوت را ایجــاد کنــد .بهجــای
تمرکــز نظــام حقوقــی بــه دولتمحــوری و
رویکــرد پســینی بــه پیگیــری جرائــم ،فضائــی برای
شــهروندمداری و رویکــرد پیشــگیرانه نســبت بــه
دعــاوی حقوقــی و کیفــری ملکــی ایجــاد میشــود؛
امــا ایــن تمــام ماجــرا نیســت؛ بلکــه آغــاز راه
اســت .اوصــاف ذاتــی امــاک دردســرها و
گیروگرفتاریهــای خاصــی را از قدیــم بــرای نظــام
حقوقــی بههمــراه داشــته اســت .قانــون مدنــی از
همــان اول کار ،امــوال را بــه منقــول و غیرمنقــول
تقســیم کــرده اســت .طبــق مــاده دوازده قانــون
مدنــی ،مــال غیرمنقــول آن اســت کــه از محلــی
بــه محــل دیگــر نتــوان نقــل نمــود؛ اعــم از اینکــه
اســتقرار آن ذاتــی باشــد یــا بهواســطهی عمــل
انســان بهنحویکــه 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 میکنــد و اســتفاده از امــوال بایــد بــه نحــوی
باشــد کــه بــا قوانیــن جــاری و حقــوق همســایگان
(ســایر مالــکان) تضــادی نداشــته باشــد .بــه لحــاظ
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اقتصــادی نیز نقدشــوندگی و خردشــوندگی ســرمایه
مالــک بهصــورت ملــک بســیار دشــوار اســت؛ زیــرا
نــوع خــاص تفکیــک ملــک (شــشدانگ و صــد
ســهم) و قواعــد شــراکت در نظــام حقوقــی (نیــاز
بــه اذن تمــام شــرکا بــرای هــر تصــرف مــادی)
عمــا چابکــی اقتصــادی ملــکداری را بهعنــوان
فعالیــت اقتصــادی کاســته اســت .بــه همیــن
دلیــل ،تســمیه ایــن امــوال بــه غیرمنقــول بــودن
میتوانــد معنــای اســتعاری هــم داشــته باشــد.
چرا امالک را توکنیزه کنیم؟
حــال در نظــر بگیریــد فنــاوری بــه مــا امــکان دهــد
صــد ســهم را بــه هــزار یــا میلیــون یــا بلکــه بــه
میلیــارد توکــن تقســیم کنیــم؛ توکنهایــی کــه
مســتقیما بــه شــراکت در ملــک منجــر نشــوند تــا
محدودیتهــای شــراکت و مــال شــریکی بــر
آن حمــل شــود؛ بلکــه توکنهایــی کــه بــه اعتبــار
و پشــتوانه ملکــی مشــخص تولیــد شــدهاند و در
حقیقــت قیمــت ملــک وثیقــه اعتبــار و تضمیــن
نقدشــوندگی و بازخریــد آنهــا باشــد .ایــن توکنهــا
بهآســانی و در لحظــه نقدپذیــر خواهنــد بــود و نیــاز
هــم نمیشــود خریــدی بــه بزرگــی کل ملــک
و خریــداری بــرای کل مبیــع (چیــزی کــه معاملــه
میشــود) جســتجو شــود .ایــن چشــمانداز بســیار
بدیــع اســت و قیدوبندهــای زیــادی را از پــای نظــام
ســنتی مرتبــط بــا حقــوق امــوال غیرمنقــول بــاز
مینمایــد .ایــن معامــات بــدون دخالــت دولــت و با
ریســک حقوقــی بســیار کــم و بــا اعتبــار قابلتوجــه
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 میآیند .در
نظــر بگیریــد شــرکتی کــه نیــاز بــه تامیــن ســرمایه
دارد ،ســاختمان دفتــر مرکــزی خــود را توکنایــز
کنــد و بــه مشــتریان بفروشــد و بعــد توکنهــای
همــان ســاختمان را بــا اجــاره بــه شــرط تملیــک بــا
درنظرگرفتــن اصــل ثمــن و بهــای اجــاره خریــداری
نمایــد .چنین ســازوکاری از مفاهیم ســنتی و جاافتاده
نظــام حقوقــی خیلــی دور نیســت؛ امــا بــه لحــاظ
اقتصــادی نیــز میتوانــد بســیار بــه کار بیایــد؛ بــدون
اینکــه بــا مانــع شــرعی و قانونــی نیــز مواجــه باشــد.
یــا بانکــی را در نظــر بگیریــد کــه امــاک مــازاد
بســیاری در اختیــار دارد و در شــرایط رکــود بــازار
دانگ حتــی یکــی
پیداکــردن مشــتری بــرای شـش ِ
از ملکهایــش بــا ارزش بــاالی صــد میلیــارد تومان
بــا دشــواری مواجــه اســت .خــرد کــردن ملــک
بــزرگ بــه توکنهــای کوچــک و ایجــاد فرصــت
ســرمایهگذاری بــرای همــه شــهروندان ،حتــی بــا
ســرمایه کــم و ایجــاد شــرکتی بــرای نگهــداری
امــاک و توزیــع و انتشــار ایــن توکنهــا و نظــارت
بــر خریدوفــروش یــا تســویه فیزیکــی آنهــا از
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ســازوکارهای جــاری حقوقــی ،بیــع ،شــراکت و
ضمانــت خیلــی دور نیســت؛ امــا ممکــن اســت بــه
نتایجــی بســیار موثرتــر برســد .ایــن توکنایــز کــردن
بهعنــوان ســازوکار تامیــن ســرمایه جمعی نیــز قطعا
میتوانــد بــه کار آیــد کــه ســوابق نســبتا مشــابهی
بــرای آن در نظــام بورســی کشــور وجــود دارد.

بــا اعــام دکتــر علــی عبداللهی:

قـقـنـوس
مجوز تامیـن
مـایل جمـعی
مبتـین بر
بالکچنی را
دریافت کرد

ضرورت آمادگی
قطعــا پیچیدگیهــا و دشــواریهایی روی خواهــد
داد و در ایــن یادداشــت قصــد ایــن وجــود نــدارد کــه
ســادهانگاری و ســطحینگری تجویــز شــود .اگــر
ســازوکارهای حقوقــی و قانونــی قبلــی در تحقــق
کلیــه اهــداف اقتصــادی و مقتضیــات اجتماعــی
کنونــی کافــی و مفیــد بــود ،اساســا نیــازی بــه
نهادهــای جدیــد و فناوریهــای تــازه پیــش
نمیآمــد .هــر فنــاوری تــازهای پاســخ بــه نیــازی
اســت کــه ســازوکارهای قبلــی موفــق نشــدهاند
تمامــا جوابگــوی آن باشــند .مقصــود ایــن
نیســت کــه نظــام حقوقــی همــه ابزارهــای الزم
بــرای مدیریــت وضعیــت جدیــد و پیشبینــی و
پاســخگویی بــه همــه آثــار و نتایــج فناوریهــای
جدیــد را دارد؛ حتــی نمیتــوان خوشــبین بــود و
ادعــا کــرد کــه لزومــا بهکارگیــری ایــن فناوریهــا
بــا واکنشهــا و موانــع نظــام حقوقــی مواجــه
نشــود؛ امــا چش ـمانداز ظهــور فناوریهــای جدیــد
هیچوقــت منتظــر اخــذ مجــوز از حقوقدانــان باقــی
نمیمانــد .فنــاوری پیــش م ـیرود و نظــام حقوقــی
نیــز ناگزیــر اســت خــود را بــا نیازهــای جدیــد
متحــول نمایــد تــا کنترل نســبی خــود را حفــظ کند.
حقوقدانهــا محافظهکارنــد امــا صدســال از
قانــون مدنــی گذشــته و مــا ناگزیریــم بــرای
صدســال آینــده خیاالتــی در ســر بپروریــم.
مســئله اصلــی حقــوق و آزادیهــای شــهروندی
اســت .مــا بهراحتــی نمیتوانیــم اســتفاده از
فناوریهــای جدیــد را ممنــوع کنیــم و آزادی عمــل
و حــق آنهــا در برخــورداری از آخریــن ســطح
فنــاوری بــرای بهبــود کیفیــت زندگــی را نادیــده
بگیریــم .در نظــام حقوقــی اصــل بــر اباحــه و آزادی
اســت مگــر اینکــه بــه دلیلــی مشــروع و مرتبــط
بــا نفــع عمومــی ،محــدود کــردن آزادی ضــروری
باشــد .اگــر شــهروندان خــود بخواهنــد دس ـتبهکار
شــوند و دفتــرکل توزیعشــدهای تــدارک ببیننــد تــا
همــه معامــات خــود را بیغلوغــش در آن ثبــت
کننــد ،منــع آنهــا آســان نیســت؛ بهویــژه وقتــی
هیچکــس در ناکارآمــدی و ایــرادات نظــام فعلــی
نیــز شــک و شــبههای نــدارد.
نظام حقوقی باید چشــمی به گذشته داشته باشد و چشمی
بــه آینــده .امـوال غیرمنقــول دارنــد پــا درمیآورنــد و چابک
میش ـوند .خــرد و نقدپذیــر میش ـوند .توکــن میش ـوند.
بهتر است آماده باشیم.

راهــکار تامیــن مالــی جمعــی ( ،)Crowd Fundingشــیوهای نویــن بهمنظــور جــذب ســرمایه در پروژههــای کوچک
و بــزرگ بــه شــمار م ـیرود کــه در آن تعــداد زیــادی از کاربــران بــا پرداخــت مبلــغ مشــخصی میتواننــد ضمــن
ســرمایهگذاری در یــک پــروژه ،در پیشــرفت و توســعه آن ســهیم باشــند.
علــی عبدالهــی در گفتوگــو بــا هفتهنامــه عصــر ارتبــاط بــا بیــان
اینکــه بال کچیــن یــک فنــاوری اســتراتژیک اســت ،امــا نبایــد
صرفــا بــه آن بهعنــوان فنــاوری نــگاه کنیــم ،گفــت :گــزارش
هایــپ ســایکل گارتنــر کــه در حــوزه بال کچیــن منتشــر شــده،
فناور یهــا را طبقهبنــدی کــرده اســت کــه از تبلیغــات شــروع
میشــود تــا زمانــی کــه در باالتریــن ســطح منحنــی موضــوع
مالیــات هوشــمند مطــرح میشــود؛ نقــش مهــم بال کچیــن در
مراقبتهــای بهداشــتی ،بیمــه ،آمــوزش ،حاکمیــت و حوز ههــای
مختلــف قابلمشــاهده اســت.
رئیــس مرکــز فنــاوری اطالعــات وزارت اقتصــاد افــزود :فنــاوری
بال کچیــن در حوز ههــای مختلــف تاثیرگــذار اســت و کارشناســان
معتقدنــد کــه تــا ســال  2023بــه کاربردهــای وســیع خواهــد رســید؛
بــر همیــن اســاس ،بســیاری از مباحــث الزامــا بــه ســمت بال کچیــن
هدایــت خواهــد شــد.
او ادامــه داد :درمجمــوع فناور یهایــی ماننــد بال کچیــن بســیار
مهــم و اســتراتژیک هســتند کــه بایــد بــرای آن برنامــه داشــته
باشــیم .مــا در صنعــت اقتصــاد هوشــمند بــه آن پرداختهایــم؛ امــا
از نــگاه صرفــا فناورانــه بــه ایــن حــوزه پرهیــز میکنیــم کــه البتــه
بــه معنــی آن نیســت کــه زمــان را از دســت بدهیــم؛ بلکــه بایــد
تمــام جوانــب و ابعــاد آن را در نظــر بگیریــم و پیــش برویــم.
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رئیــس مرکــز توســعه اقتصــاد هوشــمند وزارت اقتصــاد اظهــار
داشــت :در هفتههــای اخیــر ،مجــوزی بــه پلتفــرم ققنــوس
جهــت اســتفاده از فنــاوری زنجیر هبلــوک درزمینــه کــراد
فاندینــگ (تامیــن مالــی جمعــی) داده شــد؛ در کمیتــه فرابــورس
مباحــث فقهــی و غیــره دربــاره بال کچیــن وجــود داشــته ،امــا
بااینحــال در فرابــورس اتفاقــات خوبــی رخ داده اســت.

تامین مالی جمعی در پلتفرم ققنوس
راهــکار تامیــن مالــی جمعــی ،شــیو های نویــن بهمنظــور جــذب
ســرمایه در پروژ ههــای کوچــک و بــزرگ بــه شــمار م ـیرود کــه
در آن تعــداد زیــادی از کاربــران بــا پرداخــت مبلــغ مشــخصی
میتواننــد ضمــن ســرمایهگذاری در یــک پــروژه ،در پیشــرفت
و توســعه آن ســهیم باشــند.
پلتفــرم ققنــوس ،بهعنــوان اولیــن و بزر گتریــن زیرســاخت
مبتنــی بــر فنــاوری دفتــرکل توزیعشــده در ایــران توانســته،
شــیوه تامیــن مالــی جمعــی را مبتنــی بــر توکــن ایجــاد و
عرضــه کنــد؛ بدیــن ترتیــب کســبوکارهای کوچــک و بــزرگ
میتواننــد از طریــق شــبکه ققنــوس و انتشــار توکــن نســبت بــه
تامیــن مالــی اقــدام کننــد.

|| Kuknos.ir

خبر

رویداد هکاتون ققنوس با هدف کاربردیسازی فناوری دفترکل توزیعشده ( )DLTدر دنیای واقعی آغاز شد

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

ازآنجاکــه یکــی از هشــت دســته ذینفعــان شــبکه ققنــوس را برنامهنویســان و تیمهــای
اســتارتآپی تشــکیل میدهــد ،ققنــوس همیشــه دغدغــه برقــراری ارتبــاط موثــر و
کاربــردی بــا ایــن دســته از ذینفعــان تاثیرگـذار 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 توزیعشــده ،بســیاری مســائل
و چالشهــای جدیــد در اکوسیســتم ققنــوس بــروز و ظهــور کــرده اســت .دغدغــه ارتبــاط
موثــر بــا تیمهــا و اســتارتآپهای فعــال در حــوزه بالکچیــن و  DLTو نیــز مســائل و
چالشهــای پیــش روی ققنــوس ،ایــن مجموعــه را بــه ایــن فکر واداشــت تــا با برگـزاری
یــک مســابقه توســعه محصــول مبتنی بــر دفتــرکل توزیعشــده ،ضمــن جــذب و حمایت
از ایدههــای خالقانــه ،بـرای مســائل و چالشهــای خــود نیــز راهکارهایــی بدیــع به دســت
آورد.
بــه همیــن منظــور ،ایــن شــرکت بــا تعریــف  15چالــش اساســی خــود در قالــب 15
ویدئــو کــه شــرح آن بــه هم ـراه اســامی مربیــان روی ـداد در آدرس kuknos.ir/hackathon
آورده شــده اســت ،از تیمهــا و شــرکتهای خــاق و نــوآور دعــوت بــه عمــل م ـیآورد
تــا ضمــن ارائــه راهکارهــای خــود ،از جوایــز ارزنــده ایــن مســابقه جمعــا بــه ارزش  60هـزار
توکــن پیمــان (معــادل  60گــرم طــای  24عیــار) بهرهمنــد شــوند و نیــز از زیرســاخت و
امکانــات شــتابدهندههای ققنــوس نیــز اســتفاده نماینــد.
بـرای شــرکت در ایــن مســابقه هیجانانگیــز ،نیــاز اســت ابتدا به ســایت هکاتــون ققنوس
مراجعــه کنیــد و بــا چالشهــای ققنــوس آشــنا بشــوید .در گام بعــدی بایســتی در صــورت
تمایــل بــه شــرکت در ایــن رویـداد ،کیف توکــن ققنــوس را نصــب و یک توکــن KAT1
بــه ارزش  7000ریــال خریـداری نماییــد .در ایــن مرحلــه و بعــد از خریــد توکــن ،به ســایت
هکاتــون مراجعــه و در فــرم مربــوط ،تیــم خــود را ثبــت کنید.
چالشهایققنوسبهشرحزیراست:
وامدهی فردبهفرد
توسعه کیف توکن ققنوس
حسابداری مبتنی بر دفترکل توزیعشده
بیمه فردبهفرد
ثبتداراییفکریمبتنیبردفترکلتوزیعشده
گواهیدیجیتال PKIمبتنیبردفترکلتوزیعشده
تامینمالیجمعیمبتنیبردفترکلتوزیعشده
شروع فراخوان
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کاربرددفترکلتوزیعشدهدرشهرداریها
توسعهمدلهاییادگیریهوشمندمبتنیبردفترکلتوزیعشده
زنجیرهتامینمبتنیبردفترکلتوزیعشده
پرونده سالمت مبتنی بر دفترکل توزیعشده
سکوی بورس امالک مبتنی بر دفترکل توزیعشده
رایگیری و انتخابات مبتنی بر دفترکل توزیعشده
اسناد تجاری مبتنی بر دفترکل توزیعشده
سایر محصوالت نوآورانه مبتنی بر دفترکل توزیعشده
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  MVPشــما را یــاری
کننــد .پ ـسازآن بــا ارســال طرحهــا ،مراحــل داوری آغــاز و درنهایــت برنــدگان اعــام و
حمایــت از آنهــا آغــاز میشــود.
در ایــن رویـداد بــزرگ ،جنــاب آقــای دکتــر ولـیاهلل فاطمــی و مهنــدس ناصــر حکیمــی
بهعنـوان ســخنرانان ویــژه حضــور دارنــد و تیــم چهارنفــره داوران را آقایــان دکتــر صمــدی
بوکار
(قائممقــام مدیرعامــل شــرکت ققنــوس) ،دکتــر طهرانــی (مدیر مرکز توســعه کسـ 
شــرکت ققنــوس و عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه خاتــم) ،دکتــر فائــز (مدیرعامل شــرکت
نالمللــی امــام رضای
دادهورزی سـداد) و دکتــر دانشـیفر (عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه بی 
مشــهد) تشــکیل میدهــد.
حامیــان اصلــی ایــن روی ـداد صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی معاونــت علمــی ریاســت
جمهــوری ،شــرکت گریــن وب ،گــروه دادهپــردازی بانــک پارســیان ،پلوینو (شــتابدهنده
بانــک ملــت) و شــرکت و بنیــاد ققنــوس هســتند .در کنــار ایــن حامیــان ،آزمایشــگاه
بالکچیــن شــریف ،دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر ،کارچیــن ،انجمــن بالکچیــن ایـران،
انجمــن بالکچیــن ســازمانی ،معاونــت علمی ریاســت جمهــوری ،آزمایشــگاه بالکچین
خاتــم ،تکنوتجــارت (از طــرف بانــک تجــارت) ،سـداد (از طــرف بانــک ملــی) ،آوا گیمــز،
شــرکت ســیتکس و شــرکت توســن نیــز قـرار دارنــد.
مجموعــه راهپرداخــت ،عصــر بانــک ،فینمــگ ،عصــر بانــک و میهــن بالکچیــن نیــز
بهعن ـوان حامــی رســانهای ،پوشــش خبــری ایــن روی ـداد را بــر عهــده دارنــد.
برنامه زمانبندی برگزاری این رویداد به شرح زیر است:

دعوت حضوری و تیمسازی ارسال نمونه اولیه محصول

1399/08/07

1399/08/21
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1399/08/28

انتخاب نهایی تیمهای برتر

1399/09/15

توکنیــزه شــدن امــاک بــه ارزش  35میلیــون دالر
در کرواسی

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

فعاالن بازار امالک در
کرواسی بالکچین را
پذیرفتهاند

ققنوس در مسیر
جـهــانـیشـدن

شــرکت  Telosاعــام کــرد کــه بــا همــکاری ســکوی توســعه  Dappاقدام
بــه توکنیــزه کــردن تعــدادی از امــاک کشــور کرواســی بــه ارزش 35
میلیــون دالر خواهــد کــرد.
 Telosیکــی از فعالتریــن ســامانههای بالکچینــی در دنیــا از نظــر
تراکنــش اســت .ایــن شــرکت اعــام کــرده اســت کــه  katalyoدر جریــان
توکنیــزه کــردن ایــن امــاک ،دو توکــن مجــزا صــادر خواهــد کــرد .توکــن
اول مربــوط بــه مالکیــت و پشــتوانه آن ملــک موردنظــر اســت و توکــن
دیگــر ،توکنــی اســت کــه بــه پشــتوانه اجارههــای پرداختشــده منتشــر
میشــود.
همبنیانگــذار  katalyoاز  telosبهعنــوان یــک ســکوی مناســب
بــرای توکنیــزه کــردن امــاک یــاد کــرده اســت و خاطرنشــان کــرد
کــه توکنیزهکــردن و مهاجــرت بــه بســتر بالکچیــن باعــث ورود
ســرمایهگذاران بــه بــازار امــاک کرواســی خواهــد شــد.
معمــار ارشــد شــبکه بــاک چینــی  Telosحــدس میزنــد کــه ایــن
همــکاری بــا  Katalyoمیتوانــد بــه یــک نقطهعطــف در پروژههــای
توکنــی منجــر شــود .وی همچنیــن گفتــه اســت کــه اعتقــاد داریــم توکنیزه
کــردن شــروعکننده یــک تحــول عظیــم در حــوزه صنعــت امــاک اســت.
 Telosیــک ســکوی قراردادهــای هوشــمند اســت کــه توانایــی ایجــاد
نرمافزارهــای کاربــردی و راهانــدازی ســازمانهای غیرمتمرکــز را دارد.
ایــن امــکان بــه واســطه  EOSIOکــه شــبکه بالکچیــن  EOSاســت،
بــه وجــود آمــده اســت .شــبکه بالکچیــن فــوق توســط Blocktivity
بهعنــوان دومیــن شــبکه فعــال بالکچیــن شــناخته شــده و در هــر 24
ســاعت در حــدود  4میلیــون کاربــر فعــال را میزبانــی میکنــد.
اســتقبال از امــاک توکنیزهشــده در مراحــل اولیــه اپیدمــی کرونــا بــه دلیــل
جســتجوی مــردم بــرای راهکارهــای برخــط ،بهصــورت متوســط رشــدی
 4/27درصــدی را در آوریــل تجربــه کــرد .هرچنــد کــه متخصصیــن امالک
ماننــد متیــو مکآلِــی کــه مدیــر تحقیقــات جهانــی در موسســه  JLLاســت،
اعتقــاد دارنــد کــه بالکچیــن بــرای صنعــت امــاک کاربــردی اســت؛ امــا
در میــزان کاربــردی بــودن آن اغــراق شــده اســت.

بــا توجــه بــه نقشــه راه و اهــداف پلتفــرم ققنــوس بهمنظــور اتصــال
بــه بازارهــای جهانــی ،توســعه کاربردیســازی فنــاوری دفتــرکل
توزیعشــده و تســهیل مبادلــه توکنهــا ،نســخه زبــان انگلیســی
ســپیدنامه شــبکه ققنــوس و توکــن پیمــان تهیــه و منتشــر شــد.
نســخه انگلیســی ســپیدنامه شــبکه ققنــوس و توکــن پیمــان بــه
زبــان انگلیســی بــا ویرایــش نســخه  1.3در راســتای اتصــال پلتفــرم
ققنــوس بــه بازارهــای بینالمللــی و صرافیهــای معتبــر جهانــی
بــا توجــه بــه لــزوم برخــورداری از ســپیدنامه بــه زبــان انگلیســی
تهیــه و منتشــر شــد؛ عالقهمنــدان انگلیســیزبان میتواننــد بــا
اســتفاده از ایــن نســخه بــا مفاهیــم و کاربردهــای شــبکه ققنــوس و
توکــن پیمــان آشــنا شــوند.
ســپیدنامه (  ،)whitepaperمســتنداتی بهمنظــور توضیــح کامــل
شــرایط اســتفاده از خدمــات و محصــوالت اســت کــه کاربــر بــا
مطالعــه آن میتوانــد تمامــی اطالعــات موردنیــاز دربــاره خدمــت
یــا محصــول را دریافــت کنــد؛ در همیــن راســتا نیــز بنیــاد ققنــوس
ســپیدنامه شــبکه ققنــوس را همــراه بــا توکــن پیمــان (توکــن پایــه
شــبکه ققنــوس) در قالــب ســپیدنامه «شــبکه ققنــوس و توکــن
پیمــان» منتشــر کــرده کــه تمامــی اطالعــات الزم بهصــورت
مشــروح ارائــه شــده اســت.
شــبکه ققنــوس در ســال  1398بهعنــوان اولیــن شــبکه مبتنــی
بــر فنــاوری دفتــرکل توزیعشــده در ایــران را هانــدازی شــد .در
ابتــدا میزبا نهــای ایــن شــبکه شــرکتهای داد هورزی ســداد
(بــه نمایندگــی از بانــک ملــی) ،شــرکت داد هپــردازی پارســیان
(بــه نمایندگــی از بانــک پارســیان) ،ســرمایهگذاران فنــاوری تــک
وســتا (گــروه توســن) ،شــرکت فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
پاســارگاد آریــان (فنــاپ_ بــه نمایندگــی از بانــک پاســارگاد) ،گــروه
فنــاوران هوشــمند بهســازان فــردا (وابســته بــه بانــک ملــت) بودنــد
و در ادامــه مســیر شــرکت تکنــو تجــارت (وابســته بــه بانــک
تجــارت) نیــز بــه آ نهــا پیوســت.
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بازخرید توکن آبپارس
در کیف توکن ققنوس
امکانپذیر شد

ِ
جفت پیمان ( /)PMNتتر ( )USDTرا
پلتفرم مبادله اکسیر،
به لیست معامالتی اضافه کرد

پیمان وارد سبدهای
معاملهگران شد!

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

گــزارش اعالمشــده تــا تاریــخ  6شــهریور از وضعیــت بــازار
توکــن پیمان/تتــر نشــان میدهــد کــه حجــم مبــادالت ایــن
بــازار بیــش از 4میلیــون دالر بوده اســت که نشــان از اســتقبال
گســترده فعــاالن حــوزه داراییهــای دیجیتــال و رمزارزهــا از
ایــن بــازار معامالتــی دارد.

قانونگذاران راه را برای
ورود بالکچین به بازار
ملک باز میکنند

گــروه امــاک  MAXکــه شــرکت مــادر Max Crowdfund
اســت ،بــا همــکاری شــریک ایــن پــروژه Jelurida ،کــه در
حــوزه فنــاوری دفتــرکل توزیعشــده مشــغول بــه فعالیــت
اســت ،اقــدام بــه تجار یســازی ایــن ســکو خواهــد کــرد.

همــکاری بــا پلتفرمهــای معامالتــی داخلــی و خارجــی یکــی از مهمتریــن
اهــداف ققنــوس بهعنــوان اولیــن و بزرگتریــن ســکوی مبتنــی بــر دفترکل
توزیعشــده در ایــران اســت .در ایــن راســتا ،پــس از نهایــی شــدن توافــق
میــان پلتفــرم مبادلــه اکســیر و مجموعــه ققنــوس ،پیمــان بهعنــوان اولیــن
توکــن ایرانــی در پلتفــرم اکســیر عرضــه و قابلیــت تبــادل آن بــا تتــر فراهــم
شد .
گــزارش اعالمشــده تــا تاریــخ  6شــهریور از وضعیــت بــازار توکــن پیمــان/
تتــر نشــان میدهــد کــه حجــم مبــادالت ایــن بــازار بالــغ بــر  4میلیــون و
 500هــزار دالر بــوده اســت کــه نشــان از اســتقبال گســترده فعــاالن حــوزه
داراییهــای دیجیتــال و رمزارزهــا از ایــن بــازار معامالتــی دارد.
ک مــاه اول
گفتنــی اســت؛ کارمــزد بــازار پیمان/تتــر ( )PMN/USDTدر یـ 
فهرســت شــدن توکــن پیمــان در صرافــی اکســیر صفــر بــوده اســت.
توکــن پیمــان بــا پشــتوانه داراییهــای مــورد تاییــد بنیــاد ققنــوس بهمنظــور
پرداخــت کارمزدهــای شــبکه ققنــوس اســتفاده میشــود؛ ارزش هــر توکــن
پیمــان معــادل یــک ســوت طــای  ۲۴عیار اســت و نقدشــوندگی آن توســط
میزبانــان شــبکه ققنــوس تضمین شــده اســت.
اکســیر یــک پلتفــرم هوشــمند و برخــط مبادلــه داراییهــای دیجیتــال در
ایــران اســت کــه بــا تاییــد معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری،
در حــوزه فنــاوری بالکچیــن و پلتفرمهــای مبادلــه داراییهــای دیجیتــال
در مردادمــاه ســال  ۱۳۹۸بهعنــوان محصــول دانشبنیــان انتخــاب گردیــد؛
همچنیــن اکســیر موفــق شــده اســت از رییــسکل بانــک مرکــزی در
هشــتمین همایــش بانکــداری الکترونیــک و نظامهــای پرداخــت تندیــس
کس ـبوکار برگزیــده درزمینــه معاملــه داراییهــای دیجیتــال را دریافــت کنــد.

ماهنامه ققنوس | مهرماه۹۹

تائید فعالیت سکوی تامین مالی جمعی برای امالک توسط
مقرراتگذار مالی هلند

بــا توجــه بــه درخواســت تع ـداد بســیاری از کارب ـران کیــف توکــن ققنــوس و
همانطــور کــه طبــق ســپیدنامه توکــن آبپــارس ،بازخریــد ســهام توســط
شــرکت تعاونــی آبرســانی فــات مرکــزی پــارس تضمیــن شــده بــود ،قابلیت
بازخریــد توکــن آبپــارس بــا نمــاد  ABPARSدر نســخه جدیــد ( )1.6.2کیــف
توکــن ققنــوس امکانپذیــر شــده اســت .مالــکان توکــن آبپــارس میتواننــد
ایــن توکــن را بهصــورت مســتقیم باقیمــت  36هـزار و  300تومــان بــه فــروش
برســانند (بازخریــد کنند).
بـرای انجــام عملیــات بازخریــد توکــن آبپــارس ،اطالعــات هویتــی و بانکــی
الزم بـرای بازخریــد را تکمیــل و ســپس در صفحــه اصلــی نرمافـزار و در بخش
توکــن آبپــارس گزینــه بازخریــد را انتخــاب کنید تــا وارد بخــش بازخرید توکن
شــوید؛ در ایــن مرحلــه مقـدار توکــن مــورد نظــر خــود را بـرای فــروش وارد و
دکمــه ثبــت را انتخــاب کنیــد تــا بــا تاییــد عملیــات ،مبلــغ بازخریــد بهحســاب
بانکــی شــما واریز شــود.
گفتنــی اســت ،در عملیــات بازخریــد توکــن آبپــارس الزم اســت ،مقـدار توکن
مــد نظــر فــروش خــود را بهصــورت عــدد صحیــح وارد کنیــد و نبایــد مق ـدار
اعالمــی در بخــش فروش دارای اعشــار باشــد؛ بـرای مثال ،در عملیــات بازخرید
توکــن آبپــارس ،از 9/8توکــن ،میتوانیــد 9واحــد توکــن را بــه فــروش برســانید.
الزم بـ ه ذکــر اســت ،انجــام بازخریــد توکــنآبپــارس صرفــا در نســخه جدیــد
کیــف توکــن ققنــوس فعــال اســت و ضــروری اســت کــه کاربـران عملیــات
بهروزرســانی را انجــام دهنــد .بهمنظــور دریافــت و نصــب نســخه جدیــد کیــف
توکــن ققنــوس (ویرایــش  )1.6.2بــرای سیســتمعاملهای اندرویــد iOS ،و
انـواع دیگــر سیســت م عاملهــا به صفحــه دانلــود کیف توکــن ققنــوس مراجعه
کنیــد .بـرای ایــن کار مــی توانیــد کــد  QRبــاال را اســکن کنیــد.
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مقرراتگــذار مالــی کشــور هلنــد ( ،)AFMفعالیــت ســکوی تامیــن مالــی
جمعــی  Max CrowdFundرا تاییــد کــرد .ایــن ســکو از بالکچیــن
بهــره میبــرد و درزمینــه امــاک فعالیــت میکنــد.
بــا دریافــت ایــن تائیدیــه از  ،AFMگــروه امــاک  MAXکــه شــرکت
مــادر  Max Crowdfundاســت ،بــا همــکاری شــریک ایــن پــروژه،
 Jeluridaکــه در حــوزه فنــاوری دفتــرکل توزیعشــده مشــغول بــه
فعالیــت اســت ،اقــدام بــه تجاریســازی ایــن ســکو خواهــد کــرد.
کاربــران بــرای ســرمایهگذاری کارمــزدی معــادل  0/1درصــد از مجمــوع
ســرمایهگذاری خــود را بــرای یکبــار پرداخــت میکننــد و بابــت
کارمزدهــای مدیریتــی نیــز  0/1درصــد مبلــغ ســرمایهگذاری بهصــورت
ماهانــه از ســرمایهگذار دریافــت میشــود.
ایــن پلتفــرم کــه بــرای ایجــاد فرصــت برابــر ســرمایهگذاری در بخــش
امــاک طراحــی شــده اســت ،بــه کاربــران اجــازه ســرمایهگذاری بــا
حداقــل ســرمایه  100یــورو را میدهــد .بهاینترتیــب ســازندگان
ملــک و ســرمایهگذاران ایــن صنعــت میتواننــد از طریــق تامیــن مالــی
جمعــی ،ســرمایه را از مــردم دریافــت کننــد؛ حتــی جم ـعآوری ســرمایه
میتوانــد در ســطح بینالمللــی صــورت پذیــرد.

پرداخت اجارهبهای خانه با بهرهگیری از بالکچین

بالکچین و حذف
واسطهها؛
اینبار در بخش امالک
کاربرانــی کــه در خانههــای اجــارهای  Shamaisonســکونت
دارنــد ،میتواننــد تنهــا بــا واردکــردن مشــخصات فــردی ماننــد
شــماره تلفــن و آدرس ،بــدون نیــاز بــه واســطه ،خانــه موردنظــر را
اجــاره کننــد.

شــرکت ســازنده خانــه  Sekisuiکــه در ژاپــن واقــع شــده اســت ،از
بالکچیــن بــرای تحقــق اجــاره خانــه یــک مرحل ـهای (بــدون واســطه)
اســتفاده خواهــد کــرد.
ایــن شــرکت کــه از بــزرگان صنعــت خانهســازی در ژاپــن اســت ،اعــام
کــرده کــه در حــال آمادهســازی برخــی از قراردادهــای اجــاره خــود بــرای
قرارگیــری بــر روی بالکچیــن اســت .بــر اســاس اعالمیــه درجشــده
در وبســایت ایــن شــرکت ،شــرکت خانهســازی  sekisuiقصــد دارد
قراردادهــای اجــاره را کــه شــامل هزینــه بــرق و گاز نیــز هســت ،بــر بســتر
بالکچیــن پیادهســازی کنــد.
کاربرانــی کــه در خانههــای اجــارهای  Shamaisonســکونت دارنــد،
میتواننــد تنهــا بــا واردکــردن مشــخصات فــردی ماننــد شــماره تلفــن و
آدرس ،بــدون نیــاز بــه واســطه ،خانــه موردنظــر را اجــاره کننــد .همچنیــن
ایــن فنــاوری بــه مشــتریان  sekisuiایــن امــکان را خواهــد داد کــه
قراردادهــا را در تلفــن همــراه خــود مشــاهده کننــد.
ســایر شــرکتهای خانهســازی در سراســر دنیــا نیــز بــه ایــن ســمت پیــش
رفتهانــد .کویــن تلگــراف در ژوئــن  2019اعــام کــرد کــه رگوالتورهــای
کشــور مالــت ثبــت قراردادهــای اجــاره بــر بســتر بالکچیــن را بــرای
جلوگیــری از تغییــر و دسترســی غیرمجــاز ،الزامــی کردهانــد.
 Sekisuiاز ســال  2017مشــغول بــه ســاخت سیســتم مدیریــت اطالعــات
مســکن در کنــار  KDDIو هیتاچــی بــوده و عضــوی از کنسرســیوم
 Nexchainاســت و تمــام اطالعــات خــود را کــه شــامل فنــاوری
بالکچیــن اســت ،بــا ســایر اعضــای ایــن کنسرســیوم بــه اشــتراک
میگــذارد.
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در گفتوگو با مدیرعامل اکسیر مطرح شد؛

ققنوس؛ستون
اصیل اقتصاد توکن
در ایران

توکــن پیمــان بــا پشــتوانه داراییهــای مــورد تاییــد بنیــاد ققنــوس بــه
ارزش یــک ســوت طــای  24عیــار بهعنــوان پرفروشتریــن توکــن ایرانــی
از دهــم مردادمــاه ســال جــاری در پلتفــرم هوشــمند اکســیر ،از پلتفرمهــای
مبادلههــای خوشنــام و معتبــر رمــزارز ایرانــی فهرســت شــد؛ بدیــن
ترتیــب ،بــازار توکــن پیمــان بــا رمــزارز تتــر ( )USDTدر راســتای توســعه
بســترهای معامالتــی توکــن پیمــان ایجــاد شــد و صاحبــان توکــن میتواننــد
پیمــان را بــه تتــر (ارز دیجیتالــی بــا پشــتوانه دالر) و بالعکــس تبدیــل کننــد.
ازآنجاکــه همــکاری مجموعــه ققنــوس بــا پلتفــرم مبادلــه اکســیر ،اولیــن
همــکاری جــدی در راســتای توســعه بــازار معامالتــی یــک توکــن ایرانــی
بــه شــمار مـیرود و از اهمیــت باالیــی در حــوزه تحــول و اقتصــاد دیجیتــال
برخــوردار اســت ،بــا احســان قاضـیزاده ،مدیرعامــل پلتفــرم اکســیر ،دربــاره
همــکاری مجموعــه ققنــوس و اکســیر بهمنظــور توســعه بــازار معامالتــی
توکــن پیمــان گفتگویــی انجــام دادیــم کــه در ادامــه میخوانیــد:

مجتبی انصافی
عضو تحریریه
m.ensafi@kuknos.ir

ماهنامه ققنوس | مهرماه۹۹
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آغــاز همــکاری شــما بــا
ققنــوس قــدم بزرگــی در راه توســعه
فنــاوری بالکچیــن و  TLDبــوده
اســت .از نحــوه آشــنایی اکســیر
بــا ققنــوس بــرای مــا بگوییــد.
آشــنایی اکســیر بــا مجموعــه ققنــوس بهواســطه
حضــور در رویدادهــای مختلــف و شبکهســازی بــه
بیــش از یــک ســال و نیــم گذشــته برمیگــردد؛
مــا در تیــم اکســیر عالقهمنــد شــدیم ببینیــم کــه
بــرای کسـبوکار ققنــوس چــه اتفاقــی رخ خواهد
داد و در همیــن راســتا نیــز ســایت و میزبانــان
شــبکه ققنوس را بیشــتر بررســی کردیــم و متوجه
شــدیم کــه ققنــوس میتوانــد ظرفیــت بزرگــی
بــرای تحقــق اقتصــاد دیجیتــال در ایــران
باشــد .مجموعــه ققنــوس از مجموعــه اکســیر
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دعــوت کــرد تــا توکــن پیمــان در پلتفــرم مبادلــه
اکســیر فهرســت شــود و بــر همیــن اســاس نیــز
تعامــل میــان دو مجموعــه افزایــش پیــدا کــرد
و دورنمــای ذهنــی مجموعــه ققنــوس را متوجــه
شــدیم .در جلســه معرفــی توکــن آبپــارس بــرای
حضــور نیــز دعــوت شــدیم کــه اتفاقــا جلســه
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
دیگــری از پیشــنهادها از طــرف مجموعــه
ققنــوس ارائــه شــد؛ امــا تمــام ایــن پیشــنهادها
حــول محــور لیســت شــدن توکــن پیمــان بــود
کــه بــا رفــع دغدغههــای دو طــرف ،بهطــور
جــدی بــرای فهرســت شــدن توکــن پیمــان
برنامهریــزی را از ســه مــاه گذشــته انجــام
دادیــم؛ پــس از دو هفتــه ،شــبکه آزمایشــی بــازار
پیمــان آغــاز و در ادامــه اقدامــات الزم بــرای رفــع
مشــکالت انجــام شــد تــا اینکــه در تاریــخ 10
مردادمــاه بهصــورت رســمی ،توکــن پیمــان در
اکســیر فهرســت شــد و هماکنــون کاربــران
میتواننــد توکــن پیمــان را بــا تتــر مبادلــه کننــد.
ققنــوس از نــگاه تیــم
اکســیر چگونــه اســت؟ حضــور
بانکهــای معتبــر کشــور را در
ایــن شــبکه چهطــور میبینیــد؟
نکتــه جالــب و قابلتوجــه در خصــوص پلتفــرم
ققنــوس ایــن اســت کــه ســرمایهگذاران ایــن
پــروژه بانکهــای مطــرح ایــران هســتند؛
ایــن در حالــی اســت کــه بانکهــا در ســطح
بینالمللــی نیــز بــه رمزارزهــا ،داراییهــای
دیجیتــال و اقدامــات نوآورانه روی خوشــی نشــان
نمیدهنــد و مدیــران عامــل بانکهــای بــزرگ
آمریکایــی هــم موضــوع رمزارزهــا را بهعنــوان
یــک حبــاب یــا کالهبــرداری میداننــد؛ امــا ایــن
در حالــی اســت کــه در ایــران ،پنــج بانــک بــزرگ
بــه ایــن ســطح از بینــش رســیدهاند کــه دنیــای
رمزارزهــا مقولـهای بســیار جــدی بــوده و دنیــا بــه
ســمت توکنایــز کــردن در حــال حرکت اســت؛ در
واقــع ،مدیــران ارشــد بانکهــای ســرمایهگذار
در پــروژه ققنــوس اعتقــاد دارنــد کــه موضوعــات
جدیــد ازجملــه اقتصــاد توکنــی ،شــوخی یــا
کالهبــرداری نیســت و ایــن مســئله یــک حرکــت
مثبــت و بــزرگ بــرای فعــاالن حــوزه رمــزارز و
بالکچیــن اســت؛ چراکــه فعــاالن ایــن عرصــه
همــواره خــود را تنهــا میدیدنــد و حــاال بــا حضور
ققنــوس دلگرمــی خوبــی ایجــاد شــده اســت.
دورنمایــی کــه از مجموعــه ققنــوس تصــور داریم
بســیار روشــن اســت؛ در حقیقــت ،درصورتیکــه
تیــم ققنــوس بــا رونــد فعلــی حرکــت خــود را
ادامــه دهــد و مقــداری جســورانهتر در مواجهــه
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بــا رگوالتــور برخــوردار باشــند ،اعتقــاد دارم
اتفاقــات مثبتــی در پیــش خواهــد بــود و تحقــق
اقتصــاد توکــن در کشــور دور از ذهــن نیســت.
تیــم ققنــوس بــا رویکــرد فعلــی الزم اســت تــا
جســورانهتر در مواجهــه بــا رگوالتــور حرکــت
کننــد تــا بهعنــوان ســتون اصلــی کســبوکار
رمــزارزی و توکــن ایــران باشــد و اســتارتآپها
حــول محــور آن در یــک فضــای ســالم
همــکاری داشــته باشــند؛ البتــه محقــق شــدن
چنیــن اهدافــی بــه موضــوع ذهنیــت مدیــران،
سیاس ـتهای رگوالتــور یعنــی بانــک مرکــزی و
وضعیــت اقتصادی کشــور وابســته اســت؛ امــا تیم
اکســیر اعتقــاد دارد کــه ترکیــب مدیــران ققنوس،

اصالح سپیدنامه شبکه ققنوس و

توکن پیمان در راستای کشف قیمت

بر اساس بازار آغاز شده و میتواند به
افزایش جذب مشتریان توکن پیمان
منجر شود

ارزشهــا و آرمانهــای ایــن مجموعــه توانمنــد،
در کنــار ســرمایهگذاران مهــم بانکــی کشــور
نشــان میدهــد کــه پتانســیل رشــد بزرگــی
در ققنــوس وجــود دارد کــه بــه فعــاالن حــوزه
ک میکنــد.
بالکچیــن و رمــزارز نیــز کمــ 
ســوالی کــه بــرای برخــی از
کاربــران ایجــاد شــده ،ایــن اســت کــه
چــرا ققنــوس و اکســیر بــر روی یــک
بــازار همچــون تتــر توافــق کردهانــد
و اصــوال بــازار بیتکویــن بــه پیمــان
یــا ســایر رمزارزهــا ایجــاد نشــد؟
دربــاره ایــن موضــوع یــک بحــث مهــم فنــی
وجــود دارد ،توکــن پیمــان قبــل از اینکــه در
پلتفــرم مبادلــه اکســیر فهرســت شــود ،از طریــق
کیــف توکــن ققنــوس مبتنــی بــر ریــال در
حــال معاملــه اســت؛ یــک محدودیــت درزمینــه
ســپیدنامه وجــود دارد کــه در مذاکــرات بــا
ققنــوس تاکیــد شــده کــه زمانــی کــه یــک توکن
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در یــک پلتفــرم مبادلــه فهرســت میشــود،
مکانیــزم کشــف قیمــت بــر اســاس بــازار آزاد
بایــد باشــد؛ درواقــع نبایــد توکنــی کــه منتشــر
میشــود در نرمافــزار دیگــری بــا قیمــت ثابــت
عرضــه شــود چراکــه بــرای کاربــر خریــدار توکــن
ایــن ســوال ایجــاد میشــود کــه قیمــت واقعــی
توکــن پیمــان قیمتــی اســت کــه در کیــف توکــن
ققنــوس اســت یــا قیمتــی کــه در پلتفــرم مبادلــه
اکســیر درج شــده بهعنــوان ارزش صحیــح اســت.
پیشــنهاد ققنــوس ایجــاد بــازار مبادلــه
پیمــان بــه بیتکویــن بــود؛ امــا مــا
در اکســیر بــازار را میشــناختیم و
بــازار پیمــان بــه تتــر را ایجــاد کردیــم.
از ســویی دیگــر چالشــی درزمینــه رگوالتــور
نیــز احتمــاال وجــود داشــته اســت .بانــک
مرکــزی چنــدان خوشــحال نبــوده کــه مبادلــه
توکــن پیمــان بهصــورت توکــن بــه توکــن
و از طریــق تومــان انجــام شــود؛ بــر همیــن
اســاس پیشــنهاد دوســتان در ققنــوس ایــن
بــود کــه توکــن پیمــان بــا بیتکویــن مبادلــه
شــود؛ امــا ازآنجاکــه بــه حــوزه بازارســازی و
فضــای ســاختار بــازار آشــنایی داشــتیم ،پیشــنهاد
دادیــم کــه ایــن اتفــاق رخ ندهــد و بــازار
توکــن پیمــان بــا تتــر ( )TDSUایجــاد شــود.
اصــاح ســپیدنامه شــبکه ققنــوس و توکــن
پیمــان در راســتای کشــف قیمــت بــر اســاس
بــازار آغــاز شــده و میتوانــد بــه افزایــش
جــذب مشــتریان توکــن پیمــان منجــر شــود.
امیــدوار هســتیم کــه ســپیدنامه شــبکه ققنــوس
و توکــن پیمــان در راســتای ایجــاد مکانیــزم
قیمتگــذاری توکــن پیمــان بــه ارزش یــک
ســوت طــای  24عیــار مبتنــی بــر بــازار
اصــاح شــود تــا نــرخ ایــن توکــن نیــز ماننــد
ســایر توکنهــای دیگــر در فضــای بینالمللــی
تعییــن شــود .تــا جایــی کــه اطــاع داریــم،
ویرایــش ســپیدنامه شــبکه ققنــوس و توکــن
پیمــان آغــاز شــده کــه نکتــه بســیار خوبــی
بــرای رفــع مشــکالت کلیــدی اســت .اعتقــاد
دارم کــه اصــاح وضعیــت قیمتگــذاری پیمــان
بــر اســاس بــازار میتوانــد بــه افزایــش جــذب
مشــتری منجــر شــود.
در فضــای مجــازی بحثی بــه وجود
آمــده کــه میتوانیــد ریــال یــا طــا را
بــه دالر و بالعکــس تبدیــل کنیــد و ایــن
موضــوع میتوانــد باعــث بــر هــم زدن
بــازار ارز و طــا در ایــران شــود ،ایــن
موضــوع تــا چــه میــزان صحــت دارد؟
در بــازار ارزهــای رمزنگاریشــده ایــران،
مفهومــی بــه نــام تتــر TDSU ،وجــود دارد
و چندیــن کســبوکار نیــز در ایــران وجــود
دارد کــه درزمینــه خریدوفــروش ایــن رمــزارز

فعالیــت دارنــد .از دالیــل اهمیــت موضــوع تتــر
در ایــران بایــد بــه محدودیــت در خریدوفــروش
دالر بهصــورت کاغــذی و ســنتی اشــاره کــرد.
همچنیــن ارتبــاط سیســتم بانکــی کشــور بــا
سیســتم بانکــی دنیــا قطــع بــوده و ایــن ایزولــه
بــودن فضــای اقتصــادی باعــث شــده تــا تتــر
بهعنــوان دالر دیجیتــال بــا توجــه بــه اینکــه
نظــارت خاصــی بــر روی آن وجــود نــدارد و
مشــکالت را مرتفــع میکنــد ،بــرای افــرادی
کــه درزمینــه رمزارزهــا فعــال هســتند یــا
صرافهــای ســنتی کــه در حــوزه رمیتنــس
کار میکننــد ،کاربــردی و مشکلگشــا باشــد.
کســبوکاری کــه رمیتنــس انجــام میدهــد،
بــرای مثــال ریــال را از مشــتری ایرانــی
خــود دریافــت میکنــد و بــه محــل
موردنظــر مشــتری در کشــوری دیگــر بــه
ارز رایــج آن کشــور پرداخــت میکنــد.
خیلــی از کشــورهای بــزرگ دنیــا ازجملــه کــره
جنوبــی کــه درزمینــه رمزارزهــا پیشــگام هســتند،
پلتفرمهــای مبادلــه ارز دیجیتــال را از فهرســت
کــردن و ایجــاد بــازار تتــر منــع کردهانــدِ؛ امــا
یــک موضــوع بســیار مهــم وجــود دارد :اگــر
قــرار اســت تتــر را حــذف کنیــم ،آیــا توکنــی
بومــی وجــود دارد کــه جایگزیــن آن شــود و از
ویژگیهایــی ازجملــه تضمیــن اصالــت و اعتبــار
و نقدشــوندگی توســط چنــد میزبــان مهــم و
شناختهشــده در ســطح جامعــه برخــوردار باشــد؟
یــا اینکــه چنیــن ظرفیتــی اصــوال وجــود نــدارد؟
درصورتیکــه قــرار باشــد مــا تتــر را کمرنــگ یــا
حــذف کنیــم ،چه توکنــی باید جایگزین آن شــود؟
یــک ســوال مهمــی کــه وجــود دارد ایــن اســت
کــه اصــوال چــرا بایــد معامــات تتــر و پیمــان
بازارهــا را دچــار آشــفتگی کنــد؟ درواقــع زمانــی
کــه مــا از بازارهــا صحبــت میکنیــم ،در حــال
صحبــت کــردن از بازارهــای ارگانیــک هســتیم
کــه نحــوه کشــف قیمــت بــر اســاس عرضــه
و تقاضــا تعییــن میشــود؛ امــا ایــن در حالــی
اســت کــه قیمــت توکــن پیمــان کامــا بــر
اســاس مظنــه طــای بــازار تهــران کشــف
میشــود و بــا ایــن وضعیــت منطقــی نیســت
کــه ایــن توکــن در یــک پلتفــرم مبادلــه لیســت
شــود؛ چراکــه میتوانیــم یــک  APIاز اتحادیــه
طــا و جواهــر بگیریــم و آن را در یــک فرمــول
قــرار دهیــم تــا قیمــت مطابــق بــا تغییــرات طــا
دچــار افزایــش یــا کاهــش شــود؛ ایــن نحــوه
قیمتگــذاری مغایــر بــا اقتصــاد توکنــی و آن
چیــزی اســت کــه بایــد در کشــف قیمــت در
فهرســت شــدن در پلتفرمهــای مبادلــه انجــام
ن اســاس کشــف قیمــت بــر
شــود ،بــر همیــ 
اســاس بــازار موضــوع بســیار مهمــی اســت.
اعتقــاد دارم ،اقتصــاد توکنــی بــه معنــای

توکنایــز کــردن و فهرســت کــردن ارزشهــای
نقدناپذیــر در یــک یــا چنــد پلتفــرم مبادلــه اســت؛
بهنحویکــه مــردم بیاینــد بــر اســاس تخمیــن و
پیشبینــی رونــد قیمتهــای جهانــی و داخلــی
کــه دارنــد ،در ایــن بــازار فعالیــت کننــد .در
همیــن راســتا قطعــا بایــد موضــوع قانونگــذاری
را جــدی گرفــت؛ چراکــه بســیاری از توکنهــای
معتبــر در ســطح جهانــی از کــف قیمــت
برخوردارنــد و بازارگردانــان آنهــا از اینکــه
قیمــت آن افــت کنــد ،جلوگیــری میکننــد.
تاکیــد دارم کــه در اقتصــاد توکــن نبایــد بترســیم
کــه توکــن پیمــان اختاللــی را در صنعــت طــای
کشــور ایجــاد کنــد و معامــات بــازار پیمــان

کسبوکاری که ریال را از مشتری
ایرانی خود دریافت میکند و به محل
موردنظر مشتری در کشوری دیگر (به
ارز رایج آن کشور) پرداخت میکند،
رمیتنس انجام میدهد.

بــه تتــر در قیمــت ارز و  ...تاثیرگــذار باشــد؛
چراکــه اصــوال فرهنــگ تریدینــگ (مبــادالت
حرفــهای) در کشــور جــا نیفتــاده اســت.
درصورتیکــه قــرار باشــد اقتصــاد کشــور را بــه
ســمتی ببریــم ،بایــد از یــک نقطــهای شــروع
کنیــم و نبایــد ترســی داشــته باشــیم .درواقــع،
ترسهــا در فضــای موجــود فعلــی بســیار زود
اســت و شــاید برخــی از آنهــا از روی غــرض
خاصــی باشــد؛ امــا ایــن حرفهــا در همــه نقــاط
دنیــا وجــود دارد و روز اولــی کــه بیتکویــن بــه
بــازار آمــد هــم بســیاری بحــث میکردنــد کــه
باوجودایــن رمــزارز ،دیگــر دولتهــا قــادر بــه
کنتــرل هیــچ چیــزی نیســتند و بیتکویــن بــه
تامیــن مالــی تروریســم کمــک خواهــد کــرد؛
امــا حــاال بعــد از گذشــت  10ســال ،متوجــه
شــدیم کــه دولتهــا در حــال کنتــرل پارادایــم
رمزارزهــا و بیتکویــن هســتند و هیــچ اتفــاق
خاصــی بــرای اقتصــاد دنیــا رخ نــداد؛ بلکــه
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باعــث رونــق بیشــتر کســبوکارها شــد و ایــن
ترسهــا بیشــتر بــه دلیــل عــدم شــناخت اســت.
دربــاره بــازار پیمــان /تتــر
بــرای مــا بگوییــد .اســتقبال از
مبادلــه توکــن پیمــان در پلتفــرم
اکســیر چطــور بــوده اســت؟
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
در کاربــران حــس یــک عرضــه اولیــه وجــود
دارد .در ســپیدنامه توکــن پیمــان تاکیــد شــده
کــه توکــن پیمــان دارای پشــتوان ه داراییهــای
مــورد تاییــد بنیــاد ققنــوس بــه ارزش یــک
ســوت طالســت و بــر همیــن اســاس نــام طــا
همــه کاربــران را ترغیــب میکنــد و دوســت
داریــم کــه از ایــن فرصــت بهرهمنــد شــویم؛
چراکــه بهجــای اینکــه در بــازار برویــم طــا را
بخــرم ،میتوانیــم بــا تــوان مالــی خــودم چیــزی
را بخــرم کــه از پشــتوانه ارزشــمندی همچــون
طــا بهرهمنــد اســت؛ قیمــت توکــن پیمــان بــر
اســاس قیمــت طــا دچــار تغییــر میشــود و
اینگونــه ارزش پــول حفــظ میشــود و دوبــاره
در هــر زمانــی میتــوان آن را بــه فــروش رســاند؛
ایــن موضــوع جــذاب بــود و درخواســت بــرای
خریــد را در روز رونمایــی افزایــش داد؛ امــا ایــن
موضــوع در ســایه ایــن اســت کــه بازارســاز بتواند
ایــن بــازار را مدیریــت کنــد .متاســفانه بایــد بــه
ایــن نکتــه را اشــاره کنــم کــه حضــور پیمــان
در کیــف توکــن ققنــوس نقــش یــک ترمــز و
مانــع بــرای بازارســازی واقعــی و ســالم توکــن
پیمــان اســت .ازآنجاکــه اکســیر افتخــار دارد کــه
توانســته اطمینــان کاربــران را بــه ســمت خــود
جــذب کنــد ،کاربــران بــا ایــن حــس کــه توکــن
پیمــان حتمــا مــورد خوبــی بــرای ســرمایهگذاری
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
خریــد توکــن پیمــان زیــاد باشــد و قیمتهــای
باالتــری از قیمــت واقعــی توکــن پیمــان
در کیــف توکــن ققنــوس بــه ثبــت برســد.
از ســویی دیگــر ،تعــدادی کاربــر را در اکســیر
داشــتیم کــه از قبــل با مجموعــه ققنوس آشــنایی
داشــتند و بــر همیــن اســاس توکنهــای پیمــان
خــود را بــا قیمــت باالتــری بــه فــروش رســاندند
و ســود کســب کردنــد؛ ایــن چرخــه خریــد از
اکســیر و فــروش در کیــف توکــن ققنــوس یــا
بالعکــس تــا مدتــی ادامــه داشــت و ســودآوری
را بــرای کاربــران بــه دنبــال داشــت؛ در حقیقــت
ایــن ذات بــازار اســت و بایــد بــازار جــذاب باشــد.
در حــال حاضــر در ســطح جهانــی توکنهایــی را
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مصاحبه
داریــم کــه دارای پشــتوانه طــا هســتند
کــه از آنهــا میتــوان بــه توکنهــای XAP
 DLOGو  TUAXاشــاره کــرد و شــهروندان
از ایــن دســته توکنهــا بــه دلیــل پشــتوانه
ارزشــمند اســتقبال میکننــد .یکــی از مثالهــا
دربــاره توکنهــای دارای پشــتوانه توکــن تتــر
اســت کــه بخشــی از نیازهــای دالر را مرتفــع
میکنــد و ایــن ذهنیــت را در کاربــر ایجــاد
میکنــد کــه مــن در حــال خریــدن دالر هســتم؛
حــاال در خریــد توکــن پیمــان ایــن ذهنیــت
توســط مجموعــه ققنــوس ،میزبانــان و همــکاران
ازجملــه اکســیر بــرای کاربــران تداعــی شــده کــه
در حــال خریــد طــا بــا توکــن پیمــان هســتند.
اینجاســت کــه کاربــر حــس میکنــد کــه بــه
ایــن توکــن بــا پشــتوانه طــا نیــاز دارد؛ چراکــه
نمــودار مبــادالت در فارکــس و  ...درزمینــه طــا
را میبینــد و متوجــه میشــود کــه بــا توکــن
پیمــان میتوانــد دیگــر از بــازار طــا جــا نمانــد؛
چراکــه ایــن توکــن از روندهــای بــازار طــا
پیــروی میکنــد و بــر اســاس آن میتــوان
در ایــن نوســانات درآمدزایــی داشــت؛ البتــه
بانــک مرکــزی در ایــن زمینــه حساســیتهایی
دارد کــه بایــد آنهــا را در نظــر گرفــت؛ امــا
نمیتــوان بگوییــم کــه ایــن یــک توکــن
خیالــی اســت و پشــت آن هیــچ پشــتوانهای
قــرار نــدارد کــه ایــن موضــوع بدتــر اســت.
کاربــری کــه وارد فضــای رمزارزهــا میشــود از
ســطح متوســط جامعــه باالتــر بــوده و از ســطح
علــم و دانــش مناســبی برخــوردار اســت؛ اعتقــاد
دارم تغییــرات در ســپیدنامه شــبکه ققنــوس
و ســاختار توکــن پیمــان بهعنــوان توکــن
پایــه شــبکه ققنــوس میتوانــد بــه رونــق
مبــادالت ایــن توکــن کمــک بزرگــی کنــد.
اگــر بــه یــک ســال و نیــم گذشــته برمیگشــتیم،
بــه مجموعــه ققنــوس پیشــنهاد میکــردم
بهجــای توکــن پیمــان ،توکــن المــاس
دایادایمونــد را در اکســیر فهرســت کنــد
آیــا عرضــه توکــن پیمــان در
اکســیر در زمــان درســتی انجــام شــد؟
درصورتیکــه بــه یــک ســال و نیــم گذشــته
برگردیــم بــه مجموعــه ققنــوس تاکیــد میکــردم
کــه توکــن پیمــان را در اکســیر فهرســت نکننــد؛
چراکــه اگــر در مجموعــه اکســیر میدانســتیم
کــه رگوالتــور چنیــن حساســیتهایی دارد و
موانــع بزرگــی درزمینــه ســپیدنامه و فنــی وجــود
دارد ،قطعــا بــا توکــن المــاس دایادایمونــد شــروع
میکردیــم؛ زیــرا دنیــای اقتصــاد توکــن ،دنیــای
تــرس نیســت و بایــد عزم و اراده راســخی داشــت.
پروژههــای بــزرگ و خوبــی در ســال 2017
میــادی بــه دلیــل تــرس نظــارت و موانــع
رگوالتــوری شکســت خوردنــد؛ درحالیکــه تیــم
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پشــت آنهــا قــوی بــود و اقتصــاد مشــخصی
داشــتند و بههیچعنــوان کالهبــرداری نبودنــد؛
امــا زمــان را در بــازار از دســت داده بودنــد.
درصورتیکــه برمیگشــتیم بــه عقــب
انتخــاب اکســیر فهرســت شــدن توکــن المــاس
دایادایمونــد بــود؛ امــا بــه هــر صــورت در حــال
حاضــر توکــن پیمــان بهعنــوان مهمتریــن
تجربــه و پختهتریــن تجربــه بــوده اســت.
در حــال حاضــر موقعیــت مناســبی برای فهرســت
کــردن توکــن نیســت و بایــد تمامــی بازیگــران از
رگوالتــور ،ناشــرین و شــرکتهای همــکار حــوزه
اقتصــاد توکــن کمــک کننــد تــا فرهنــگ توکنایز

اگر به یک سال و نیم گذشته

برمیگشتیم ،به مجموعه ققنوس
پیشنهاد میکردم بهجای توکن

پیمان ،توکن الماس دایادایموند را
در اکسیر فهرست کند.

کــردن و اقتصــاد توکــن ایجــاد شــود؛ چراکــه
دنیــا بــه ســمت اقتصــاد توکــن و بازارهــای بــاز
در حــال حرکــت اســت .مــردم ایــران و فعالیــن
اقتصــادی هــم نبایــد از ایــن بــازار عقــب بیفتنــد؛
امــا در ایــن مقطــع زود اســت و بایــد توکــن
پیمــان بهعنــوان مهمتریــن تجربــه توکــن
در ایــران در چنــد پلتفــرم مبادلــه دیگــر نیــز
فهرســت شــود و بــا اقداماتــی رســانهای ایــن
توکــن بیشــتر شــناخته شــود تــا ســپس در آینــده
بــا ایجــاد یــک حــس خــوب در میــان مــردم و
رفــع تمــام مشــکالت ،فهرســت شــدن در پلتفــرم
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مبادلههــای دیگــر بــرای افزایــش حجــم بــازار
در دســتور کار قــرار بگیــرد.
توکــن
معامــات
حجــم
پیمــان بــه تتــر در پلتفــرم مبادلــه
اکســیر چقــدر بــوده اســت؟
آمارهــا بیانگــر آن اســت کــه از  10مــرداد تــا 4
شــهریورماه بالغبــر  400کیفپــول در اکســیر
ایجــاد شــده و حجــم مبــادالت بــازار پیمــان/
تتــر از  4میلیــون دالر عبــور کــرده کــه نشــان
از اســتقبال گســترده کاربــران دارد؛ البتــه ایــن
گــزارش در حجــم بــازار و تعــداد کاربــران
میتوانــد بیشــتر از ایــن مقــدار باشــد؛ چراکــه
تعــداد کاربــران برتــر در ایــن بــازار افــرادی
هســتند کــه توکــن پیمــان را میشناســند و بــه
ایــن بــازار اعتقــاد دارنــد و در حــال کمــک بــه
ایــن چرخــش بــازار هســتند؛ نقطــه ایــدهآل بــرای
اینکــه بگوییــم ایــن پــروژه برنــده شــده ،ایــن
اســت کــه اعتمــاد بیشــتری از کاربــران را بــه
دســت بیاوریــم و تعــداد کیفپولهــا و کاربــران
برتــر ایــن بــازار افزایــش چنــد برابــری پیــدا کند.
در
چالشهــا
مهمتریــن
اقتصــاد توکــن ایــران از نــگاه
شــما چــه موضوعاتــی هســتند؟
مهمتریــن چالشهــا در اقتصــاد توکــن ایــران
بحــث فرهنــگ مبادلــه و توکنایــز کــردن و
وضعیــت تصمیمــات رگوالتــور اســت .بــرای
رفــع ایــن مشــکالت در حــوزه فرهنگســازی
الزم اســت تــا تمــام بازیگــران کمــک کننــد تــا
فرهنــگ اقتصــاد توکنــی بهدرســتی توســعه یابــد.
از ســمت دیگــر ،وضعیــت تصمیمــات قانونگــذار
بایــد روشــن شــود و قانونگــذاری مناســبی
بــرای اســتفاده از ایــن اقتصــاد اســتفاده شــود و
امیدواریــم اقتصــاد توکــن در ایران گســترش یابد.
مجموعــه ققنــوس بــا ترکیــب مدیــران ارزشــمند
در سیســتم بانکــی و برخــورداری از حمایــت
بانکهــای بــزرگ کشــور میتوانــد نقــش
مهمــی در توســعه اقتصــاد توکــن بــرای فعــاالن
حــوزه بالکچیــن و فناوریهــای نویــن داشــته
باشــد؛ اکســیر نیــز امیــد دارد کــه ققنــوس بتوانــد
اقتصــاد توکــن را گســترش دهــد و فرصتــی
طالیــی بــه وجــود بیــاورد.
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نگاهی به استفاده از بالکچین در حوزه امالک و

مستغالت جهان؛

ِ
امالک
مشاو ِر
مطمنئ شام!
امــاک یکــی از محبوبتریــن کالسهــای دارایــی بــرای ســرمایهگذاران
در سراســر جهــان بــه شــمار مــیرود .ارزش بــازار امــاک و مســتغالت
جهانــی در زمــان نــگارش ایــن مقالــه بالغبــر  9تریلیــون دالر اســت .در
ایــران نیــز از دیربــاز ،ســرمایهگذاری در ملک انتخــاب اول ســرمایهگذاران
ســنتی بــوده اســت .بااینحــال مشــکالت متعــددی در ایــن حــوزه
بــرای ســرمایهگذاران مختلــف وجــود دارد .بــه همیــن دلیــل فعــاالن
حــوزه بالکچیــن بــا هــدف قــرار دادن ایــن مشــکالت تــاش کردهانــد
کــه ایــن فنــاوری را وارد حــوزه امــاک و مســتغالت کننــد.

رامتین رنگرزیان

کارشناس حوزه بالکچین
ramtinrangrazian@gmail.com

ماهنامه ققنوس | مهرماه۹۹

یکــی از مهمتریــن مشــکالت بــازار امــاک و
مســتغالت ،ســرمایه اولیــه مــورد نیــاز بــرای ورود
بــه آن اســت کــه باعــث شــده بســیاری از افــراد از
ورود بــه ایــن بــازار محــروم باشــند .نیــاز به ســرمایه
زیــاد در ابتــدای کار باعــث میشــود کــه خریــد
ملــک بــدون اســتفاده از وام بانکــی برای بســیاری از
افــراد دشــوار یــا حتــی غیرممکــن باشــد .راهکارهای
متنوعــی نیــز در ایــن زمینــه ارائــه شــده اســت کــه
متاســفانه هیچکــدام توانایــی حــل ایــن معضل مهم
در بــازار امــاک را ،بهطــور کامــل ،نداشــته اســت.
مشــکل دیگــری کــه در بــازار امــاک گریبانگیــر
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متقاضیــان ورود به آن اســت ،مشــکل اعتماد اســت.
کالهبرداریهــای زیــادی در ایــن زمینــه رخ داده
کــه همگــی ناشــی از ســخت بــودن فرآینــد ثبــت
ملــک خریــداری شــده اســت .بــه همیــن دلیــل
مثــا در بــازار پیشفــروش امــاک و هنگامیکــه
ملــک هنــوز ســاخته نشــده اســت ،عمــا ســندی
بــرای آن وجــود نــدارد و فــروش ملــک از ســوی
کالهبــرداران بــه چنــد نفــر مقــدور اســت .وجــود
پروندههــای متعــدد کالهبــرداری در ایــن زمینــه،
نشــاندهنده جدیــت ایــن مشــکل اســت.
عالوهبرایــن ،مشــکل دیگــری در بــازار امــاک و

در هنــگام ســاخت بــروز میکنــد .ایــن مشــکل،
بــاال رفتــن قیمــت مصالــح و عــدم وجــود نقدینگــی
کافــی بــرای اتمــام پــروژه اســت کــه باعــث
میشــود کــه پروژههــای مســکن نیمهتمــام
بماننــد و اصطالحـ ًا بــه دارایــی مــرده تبدیــل شــوند.
از ســوی دیگــر ،مالــکان نیز با مشــکالت حلنشــده
زیــادی مواجــه هســتند؛ ازجملــه مهمتریــن ایــن
مشــکالت میتــوان بــه دشــوار بــودن فرآیندهــای
تأمیــن مالــی ســنتی جهــت ســاخت ،تکمیــل و
بازســازی امالک اشــاره نمود .مشــکل بــزرگ بعدی
نقدشــوندگی پاییــن امــاک (بهخصــوص امــاک

بزرگــی کــه ســخت معاملــه میشــوند) اســت.
در راســتای حــل مشــکالت ذکرشــده ،در ســالهای
اخیــر شــاه ِد ظهــور انــواع و اقســام فناوریهــای
دیجیتالــی در حــوزه معامــات و تراکنشهــای
مرتبــط بــا امــاک و مســتغالت بودهایــم .ایــن
پیشــرفتها و توســعههای فناوری-محــور بــه
حــدی بودهانــد کــه امــروزه تحــت عنوانــی جداگانــه
ـادل فارســی
بــا نــام فنـ ِ
ـاوری امــاک (نگارنــده معـ ِ
فنــاک را بــرای ایــن واژه پیشــنهاد میدهــد)
شــناخته میشــوند .بهعنوانمثــال ،میتــوان بــه
اســتفاده از وبســایتها و اپلیکیشــنهای آنالیــن
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بــرای فــروش و اجــاره امــاک اشــاره کــرد؛
وبســایتی مثــل  Airbnbکــه حــوزه اجــاره
ملــک در سراســر جهــان را تحــت تأثیــر قــرارداد
یــا اپلیکیشــنی مثــل دیــوار کــه تحوالتی چشــمگیر
گــذاری امــاک در
در حــوزه فــروش و قیمت
ِ
ایــران ایجــاد کــرد؛ امــا بــا روی کار آمــدن فنــاوری
بالکچیــن در ســالهای اخیــر ظرفیــت بســیار
وســیعتری بــرای توســعه حــوزه فنــاک به شــکلی
متفــاوت ،بــه وجــود آمــده اســت و شــرکتهای
بزرگــی از سراســر دنیــا بــه ایــن حــوزه ورود کردهاند.
فناوری بالکچین و توکنایز کردن امالک
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و خریدوفــروش آنهــا بــر بســتر بــاک چیــن
میتوانــد بســیاری از ایــن مشــکالت را بــه
شــکلی مؤثــر حــل نمایــد .بــا اســتفاده از ایــن
فنــاوری میتــوان یــک ملــک را بــه تعــداد
دلخــواه توکــن تبدیــل نمــود؛ افــراد ،متناســب بــا
میــزان دارایــی خــود میتواننــد در پروژههــای
بــزرگ ســرمایهگذاری امنــی را انجــام دهنــد و
مالــکان امــاک نیــز بهراحتــی فرآینــد تأمیــن مالــی
بــرای ســاخت و تکمیــل پروژههــای ســاختمانی
و یــا فــروش و واگــذاری آنهــا را انجــام دهنــد.
ازآنجاکــه مــدت زیــادی از بــه روی کار آمــدن ایــن
فنــاوری و کاربــرد آن در حــوزه فنــاک نمیگــذرد،
تعــداد محــدودی پــروژه اجراشــده و موفــق بــرای
بررســی و مــوردکاوی دردســترس اســت .بررســی
ایــن مــوارد اجراشــده میتوانــد فعــاالن ایــن حــوزه

بالکچیــن بــه حــوزه امــاک در ســوئد انجــام
شــده اســت کــه گــزارش مفصــل آن در ســال
 2016و  2017و  2018منتشــر شــد .والاســتریت
ژورنــال ایــن نمونــه را یکــی از پیشــگامان ایــن
حــوزه در اروپــا محســوب کــرده اســت .ایــن
پــروژه بهطــور مشــترک بیــن ســه شــرکت ،یــک
ســازمان دولتــی و یــک بانــک اجــرا شــده اســت:
 اداره نقشهبرداری ،محدودهبندی و ثبت و ضبطاراضی سوئد
ِ
 شرکت Telia بانک  Landshypotekسوئد شرکت ChromaWay -شرکت Future Kairos

ســوئد و همــه ذینفعــان حــدود  100میلیون یــورو در
ســال بــرآورد شــده اســت .پیشــنهاد ایــن پــروژه این
اســت کــه مدیریــت گرههــای بالکچیــن بــا دولت
باشــد (بهبیاندیگــر ،بســت ِر بالکچیــن را دولــت و
زیرســاختهای دولتــی تأمین کنند)؛ اما اپلیکیشــنهای
وابســته بــه آن به عهــده بخش خصوصی نیز باشــد.
در ایــن پــروژه از یــک بالکچیــن خصوصــی
اســتفاده شــده اســت کــه از  7جــز تشــکیل
میشــود .ایــن  7جــزء را در تصویــر بــاال میبینی ـم.
نتایــج حاصــل از ایــن اپلیکیشــن عبارتانــد از:
 همــه ذینفعــان یــک فایــل دیجیتالــی خواهنــدـق مالکیــت ،وا ِم رهــن
داشــت کــه نشــاندهنده توافـ ِ
یــا خریــد و تمــام تراکنشــهای انجــام شــده در طی
فرآینــد نقلوانتقــال اســت .ایــن فایــل دیجیتالــی
را میتــوان در یــک فضــای ابــری یــا در حافظــه

اپلیکیشــن در دســترس عمــوم قــرار میگیرنــد.
 در فرآینــد کنونــی در ایــن فــا ِز آزمایشــی ،ذینفعانو کنشــگرانی کــه در اپلیکیشــن تعریــف شــدهاند
شــامل اداره ثبــت ،مشــاورین امــاک ،خریــدار،
فروشــنده و بانــک میشــود .بهراحتــی میتــوان
طراحــی اپلیکیشــن را تغییــر داد تــا عاملهــای فعال
ـمی
دیگــری همچــون بیمههــا یــا دفاتــر اســناد رسـ ِ
محلــی را نیــز شــامل شــود.
مورد دوم زوگ؛ پایتخت بالکچین
جهان
در حــال حاضــر رقابــت ســختی بیــن کشــورها
و شــهرهای مختلــف درگرفتــه اســت تــا عنــوان
پایتخــت بالکچیــن جهــان را از آن خــود نماینــد.
وبســایتهای مختلــف فهرســتهای مختلفــی
ارائــه میدهنــد؛ امــا در همــه آنهــا نــام یــک شــهر
بــه چشــم میخــورد :زوگ ،شــهری کوچــک با کمتر
از  30هـزار نفــر جمعیت در کشــور ســوئیس و یکی از
شــرکتهایی کــه در ایــن شــهر واقــع شــده اســت و
روی ادغــام بالکچیــن در معامــات ملکــی متمرکز
شــ ٌده اســت ،شــرکت  blockimmoاســت .در ایــن
بخــش به بررســی عملکــرد ایــن شــرکت میپردازیم.
چهار گام استفاده از بالکیمو
بالکیمــو در دو حــوزه فــروش و ســرمایهگذاری
خدمــات ارائــه میکنــد .در اینجــا فرآیند فــروش را
توضیــح میدهیــم؛ فرآینــد ســرمایهگذاری تفــاوت
بنیادینــی بــا فرآینــد توضیــحدادهشــده نــدارد.
کلــی فــروش
در نمــودار زیــر فراینــد
ِ
در بالکیمــو را مشــاهده میکنیــم:

یک :ثبت نام

دو :ثبت ملک

بــرای اســتفاده از بالکیمــو ابتــدا بایــد در آن
ثبتنــام کنیــد .کل ایــن فرآینــد از طریــق
و بســایت بالکیمــو انجــام میگیــرد .بــرای
آغــاز فرآینــد ثبتنــام بایــد فرآیندهــای
مرتبــط بــا قوانیــن مبــارزه بــا پو لشــویی
و نیــز فرآینــد شــناخت مشــتری را طــی
کنیــد .طــی ایــن دو فرآینــد ،ســرمایهگذار
بایــد منبــع تأمیــن مالــی خــود را بهدقــت
نبــودن
مشــخص کنــد .در صــورت روشــن
ِ
ایــن منابــع مالــی ،مســتقیم ًا بــا وی تمــاس
گرفتــه میشــود تــا اطالعــات دقیقتــری
در اختیــار اپلیکیشــن قــرار دهــد .ســپس
بســته بــه حجــم ســرمایهگذاری ،بایــد
هویــت خــود را از طریــق گرفتــن عکــس
(بــا وبکــم یــا دوربیــن گوشــی تلفــن
همــراه) یــا ضبــط ویدئــو تائیــد کنیــد.
داد ههــای ایــن اپلیکیشــن در پایگا ههــای
داده واقــع در کشــور ســوئیس نگــهداری
میشـ�وند .بالکیمـ�و بـ�ا شـ�رکتها ی �ID
 nowو  Intrumبــرای تأمیــن امنیــت
داد ههــا اســتفاده میکنــد .بــرای مثــال
شــرکت  IDnowیکــی از اصلیتریــن
شــرکتهایی اســت کــه فرآیندهــا تائیــد
امضاهــای الکترونیکــی و تائیــد تصاویــر
ویدئویــی در اروپــا را پیــاده میکنــد.
ایــن و بســایت 3 ،گزینــه مختلــف بــرای
ایجــاد کیفپــول دارد:

بــرای فــروش ملــک در ایــن اپلیکیشــن ،ابتــدا
توکــن ملــک مربوطــه را تولیــد کنیــد:
بایــد
ِ
پــس از ثبــت اطالعــات ملــک و ثبــت مشــخصات
هویتــی فروشــنده ،در عــرض دو رو ِز کاری بــا وی
تمــاس گرفتــه میشــود .تیــم بالکیمــو ملــک را از
جهــات مختلــف مــورد ارزیابــی قــرار میدهــد و
پــس از تائیــد و توافــق نهایــی (در مــورد حداقــل و
حداکثــر قیمــت ملــک ،کارمــزد بالکیمــو و  )...آن را

توکنایــز کــرده و در لیســت فــروش قــرار میدهــد.
ـن  ERC-20منحصربهفــرد
هــر ملــک یــک توکـ ِ
دریافــت میکنــد.
سه :پیگیری فروش
ـری وضعیت
ـکان پیگیـ ِ
از طریــق این اپلیکیشــن امـ ِ
فــروش در تمــام مراحل وجــود دارد.

تایید کاربر

• قوانین ضدپولشویی
• مشتری را بشناس

ثبت ملک

نمونهای از یک بالکچین خصوصی
را بــا پتانســیلها و چالشهــای کاربــرد فنــاوری
بالکچیــن در حــوزه امــاک آشــنا نمایــد .بــه
همیــن دلیــل در ادامــه بــه بررســی ســه پــروژه
بالکچینــی در حــوزه امــاک و مســتغالت کــه در
کشــورهای دیگــر اجــرا شــدهاند ،خواهیــم پرداخــت.
مورد یک :سوئد پیشگام استفاده از
بالکچین در امالک

اخیــراً یــک پــروژه بســیار مهــم بــرای ورود فنــاوری

ماهنامه ققنوس | مهرماه۹۹

معماری بالکچین پروژه
آزمایشــی ایــن پــروژه از یــک بالکچیــن
در فــا ِز
ِ
خصوصــی  /بســته  /مجــوزدار در قالــب یــک
اپلیکیشــن اســتفاده شــده اســت .ایــن اپلیکیشــن
درواقــع یــک قــرارداد هوشــمند اســت .تیــم پــروژه
ارتباطــی مــداوم بــا تمــام ذینفعــان داشــته و طراحی
ـی یــک فرآینــد مشــارکتی انجــام
اپلیکیشــن را طـ ِ
داده اســت .ارزشافــزوده ایــن پــروژه بــرای جامعــه
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رایانهــای خــو ِد ذینفعــان ذخیرهســازی کــرد.
فایــل
 اعتبــا ِر فرآینــد ،اعتبــار امضاهــا ،اعتبــا ِرِ
قــرارداد و  ...همگــی بهواســطه اســتفاده از
بالکچیــن تأمیــن و تضمیــن میشــود.
اعتبارســنجی ایــن قراردادهــا و
بهاینترتیــب،
ِ
ـخص
ـ
ش
ـر
ـ
ه
ـط
ـ
توس
آن
ـه
ـ
ب
ـوط
ـ
مرب
فرایندهــای
ِ
ثالــث دلخواهــی بســیار تســهیل خواهــد شــد.
ِ
 فایلهــا و اســنادی کــه بنــا بــه قوانیــن دولــتســوئد میتواننــد عمومــی باشــند ،از طریــق ایــن

پیگیری فروش

نهایی سازی
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مقاله ویژه

پــس از اتمــام فرآینــد فــروش مبلــغ توافقشــده

در قالــب فرانــک ســوئیس یــا در قالــب CHF

بــه فروشــنده پرداخــت میشــود .ســپس مراحــل
تغییــر نــام و مالکیــت ملــک انجــام میشــود .ایــن
مرحلــه فع ـ ً
ا بــه همــان روش قدیمــی و ســنتی
انجــام میشــود تــا اینکــه کل دادههــای ســازمان
ثبــت بــا بالکچیــن ادغــام بشــود .حقالزحمــه
کل مبلــغ معاملــه شــده
بالکیمــو نیــز  1درصــد ِ
اســت کــه در همیــن مرحلــه نهایــی پرداخــت
میشــود.
مورد سوم :بلند پروازی آمریکایی

توکن دای
ـداری
هــدف از تاســیس  DAO Makerتأمیــن پایـ ِ
رمزارزهاســت DAO Maker .ایــن کار را با اســتفاده
از توکــن دای کــه یــک ارز باثبــات اســت ،یعنــی

همانطــور کــه گفتــه شــد ،میکــر یــک ســامانه
چنــد وثیقــهای دای اســت؛ یعنــی کاربــران
آن میتواننــد بــا اســتفاده از داراییهــای
خــود بهعنــوان وثیقــه از آن دای وام بگیرنــد.
ایــن ســامانه در ابتــدا فقــط  7نــوع رمــزارز را
میپذیرفــتAttention Basic ،)REP( Augur :

Ether ،)DGD( DigixDAO ،)BAT( Token
()OMG( OmiseGo ،)GNT( Golem ،)ETH
و ( .)2019 ,Maker( )ZRXنکتــه مهــم امــا

پــروژه  FACTORA-850ازاینجهــت قابلتوجــه
و منحصربهفــرد اســت کــه بــرای نخســتین بــار
ســکههای ثابــت را وارد تراکنشهــای مالــی
واقعــی کــرده اســت .ایــن پــروژه در مقابــل خریــد
توکنهــای اوراق بهــادار خــود ،هــم پــول فیــات و
هــم دای بــه خریــداران پرداخــت میکنــد.

تصویر شماره 2

در ایــن بخــش بــه بررســی یکــی از نمونههــای
اســتفاده از بالکچیــن در فنــاک میپردازیــم
کــه در ایاالتمتحــده اجــرا شــده اســت .در ایــن
مــورد دو شــرکت پراپلــر و فلویدیتــی بــا همــکاری
یکدیگــر یــک ملــک  30میلیــون دالری در منهتن
آمریــکا را در اکتبــر ( 2018مهرمــاه  )1397بر بســتر
اتریــوم توکینــزه کردهانــد .تمرکــز اصلــی پراپلــر بر
خلــق و مدیریــت داراییهــای دیجیتــال و تمرکــز
اصلــی فلویدیتــی بر توســعه یــک پلتفــرم نامتمرکز
بــه نــام  AirSwapبــوده اســت .ایــن دو شــرکت بــا
همــکاری یکدیگــر ،شــرکتی بــه نــام فلویدیتــی
فکتــورا تاســیس کردهانــد کــه کار آن تجزیــه
داراییهــای مالــی پیچیــده بــه اجــزای ســاده و
بنیادیــن و رمزگــذاری آنهــا در بســتر بالکچیــن
اســت .بهنوعــی میتــوان گفــت کــه پراپلــر

توکن MKR

تصویر شماره 1

چهار :نهاییسازی

طراحــی ســاختا ِر نهــادی ایــن شــرکت
مســئول
ِ
جدیــد و فلویدیتــی مســئول وجــوه فنی آن هســتند.
ـک پیشگفته نیــز اولیــن پروژه
توکنیــزه کــردن ملـ ِ
عملیاتــی ایــن شــرکت مشــترک بــوده اســت.
فلویدیتــی فکتــورا ایــن ملــک را FACTORA-80
نامیــده کــه در تصویــر پاییــن صفحــه نشــان
داده شــده اســت .چنانکــه پیشــتر گفتــه شــد،
ایــن ملــک در بســتر اتریــوم و بــا اســتفاده از
ـدل
توکــن  ERC-20توکنیــزه شــده اســت؛ امــا مـ ِ
معامالتــی بــه کار گرفتــه شــده بســیار جالبتوجــه
اســت .فلویدیتــی فکتــورا بــرای اینکــه بتوانــد
داراییهــای جهــان واقــع (در ایــن مــورد ،یــک
اعتبــاری نامتمرکــز (در
ملــک) را در ســامانههای
ِ
ایــن مــورد شــبکههای بالکچیــن) وارد کنــد
دارایــی
از مدلــی تحــت عنــوان پورتفولیوهــای
ِ
توکنیــزه شــده اســتفاده کــرده اســت .زیرســاخت
ـاری
ـازی ایــن مــدل ،ســامانه اعتبـ ِ
ـی پیادهسـ ِ
اصلـ ِ
دای شــرکت میکــر اســت.
ای ِ
چنــد وثیقــه ِ
در ادامــه بــا ایــن ســامانه آشــنا میشــویم.
شــرکت  MakerDAOیــک ســازمان نامتمرکــز
خــودکار اســت کــه هــدف از تاســیس آن تأمیــن
ـداری رمزارزهــا بــا اســتفاده از یــک ســامانه بــا
پایـ ِ
دو توکــن اســت.

توکنــی کــه بــه دلیــل دارا بــودن پشــتوانه دالر
آمریــکا ارزش آن تقریبــ ًا برابــر یــک دالر اســت
انجــام میدهــد .میتــوان گفــت کــه Maker
 DAOســامانهای اســت کــه بــه کاربــران خــود
امــکان تولیــد رمــزار ِز دای را میدهــد .در ادامــه بــا
فرآینــد وثیقهگــذاری و تولیــد دای آشــنا میشــویم.
کاربــر کــه حامــی نامیــده میشــود در گام اول
یــک دارایــی را بهعنــوان وثیقــه معرفــی میکنــد.
ـی واجــد شــرایط
ایــن دارایــی در نــزد یــک متولـ ِ
نگهــداری میشــود (تــا دوبــاره زمــان فــروش آن
ســر برســد) .در گام بعــدی ،حامــی با اســتفاده از این
وثیقــه ،یــک توکــن اتریومــی تولیــد میکنــد کــه
نشــاندهنده آن دارایــی خــاص در پورتفولیــو اســت
ـی توکنیزهشــده ( )TAPنامیــده
و پورتفولیــوی دارایـ ِ
میشــود .در ایــن  TAPاطالعاتــی همچــون تاریــخ
انتشــار توکــن ،قیمــت پایــه آن ،اطالعــات متولــی
و کــد نهرقمــی کمیتــه روشهــای شناســایی اوراق
بهــادار درج شــده اســت .یــک ســازوکار اوراکلــی
بهصــورت آنــی ایــن اطالعــات را ارزیابــی و تائیــد
میکنــد .پــس از تائیــد اطالعــات ،ایــن  TAPبــه
ـرض وثیقهگذاریشــده ارســال شــده و در
محــل قـ ِ
عــوض ،بــه انــدازه  66%ارزش آن ،در قالــب دای،
وام تولیــد میشــود .حامی پــس از دریافــت وام خود
میتوانــد آن را تبدیــل بــه دالر و وارد بــازار کنــد.
ایــن فرآینــد بهصــورت آزمایشــی انجــام شــده
اســت .در ایــن معاملــه آزمایشــی ،در مــاه جــوالی
 ،2019فلویدیتــی یــک  TAPرا کــه شــامل
اوراق خزانــه آمریــکا بــود بهعنــوان وثیقــه در
رهــن  MCDقــرارداد .ایــن معاملــه در بســتر

شــبکه آزمایشــی  Kovanاتریــوم انجــام شــد.
• فلویدیتــی در تاریــخ  22جــوالی  2019به یکی از
کارگــزاران یک ســفارش جهــت خریــد اوراق بهادار
 8هفتـهای بــا مشــخصات از پیــش تعیینشــده داد.
• ایــن ســفارش انجــام شــد و اوراق تــا پایــان
انجــام تراکنــش در نــزد کارگــزار (بهعنــوان
متولــی واجــد شــرایط) باقــی میماننــد.
• قــرارداد هوشــمند مربــوط بــه تولیــد
 TAPدر تصویــر شــماره  1دیــده میشــود.
• ســپس فلویدیتــی ایــن  TAPرا از طریــق
اســکریپتهای مربوطــه بــه  CDPارســال میکند.
 CDPدر پاســخ ،شــروع بــه تولیــد دای میکنــد .بــا
توجــه بــه قراردادهــای ازپیــش تعیینشــده در ایــن
دای آزمایشــی تولیــد میشــود .ایــن
ِ 900 ،CDP
تراکنــش را در تصویــر شــماره 2مشــاهده میکنیم.
اوراکل ایــن تراکنــش بهطــور مــداوم
•
ِ
همــه اطالعــات را در مــورد قیمتهــا و

وضعیــت بــازار بهروزرســانی میکنــد.
• در تاریــخ  24جــوالی  ،2019فلویدیتــی
دای آزمایشــی را بــه  CDPبازگردانــد.
ِ 900
•  CDPتوکنهــای اتریومــی ( )TAPوثیقهگــذاری
شــده را آزاد میکنــد.

اینجاســت کــه بــا توســعه  ،MakerDAOحــاال هر
ـت
نــوع دارایــی بــا پایــه اتریومــی (بــا تائیــد حاکمیـ ِ
میکــر) در ایــن ســامانه میتوانــد بهعنــوان وثیقــه
اســتفاده شــود .حاکمیــت میکــر عبــارت اســت از
مجموعــه کاربــران میکــر کــه  MakerDAOرا از
طریــق سیســتم رأیگیــری آن مدیریــت میکننــد.
دارنــده توکــن  MKRوارد حاکمیــت میکــر شــده
و میتوانــد در اداره آن ســهیم باشــد .هــر چــه
وزن رأی در
مقــدار  MKRشــخص بیشــتر باشــدِ ،
تصمیمگیریهــا بیشــتر خواهــد شــد.
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توکنومی

فیناپ؛ برگزارکننده رویدادهای تخصیص فنیتک

توکن در خدمت رویداد

در جایــزه ســاالنه نهــال فینتــک کــه فینــاپ برگــزار میکند ،میتــوان با اســتفاده
از ایــن توکــن رای داد تــا یــک رایگیــری شــفاف بــر بســتر بالکچیــن بــرای
انتخــاب شــخصیت تاثیرگــذار فینتکی ســال انجام پذیــرد .همچنیــن دارندگان
ایــن توکــن بــه رویدادهــای دورهمــی مختلــف فینــاپ دعــوت میشــوند و
اولویــت شــرکت در رویدادهــا بههمــراه مزایــای مختلــف دیگــر خواهند داشــت.

همایشهــا و کارگا ههــای تخصصــی منبعــی
ارزشــمند بــرای متخصصــان اســت؛ بهطوریکــه
شــرکت در حداقــل چهــار همایــش تخصصــی در
هرســال بــرای متخصصــان امــری ضــروری
محســوب میشــود .پــاداش شــرکت در
همایشهــا و کارگا ههــای تخصصــی ،یادگیــری
مطالــب جدیــد از ســخنرانان همایــش و شــرکت
در ایــن همایشهــا جهــت کســب اطالعاتــی
اســت کــه در هیــچ کتــاب آموزشــی نمیتــوان
یافــت .یافتــن همصنفهــای خــود و تبــادل
اطالعــات بــا آ نهــا و تثبیــت موقعیــت خــود
بهعنــوان یــک متخصــص و همچنیــن دریافــت
بازخوردهــای فــوری در مــورد ایدههــای شــخصی
از دیگــر مزایــای شــرکت در اینگونــه مجامــع
اســت .بســیاری از ســرمایهگذاران بــرای یافتــن
ســرمایهپذیر مناســب از ایــن مجامــع اســتفاده
میکننــد و حضــور اشــخاص در آن میتوانــد
منجــر بــه ورود ســرمایه بــه کســبوکار شــود.
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افــراد میتواننــد از ایــن همایشهــا بــرای
آگاهــی از بازخــورد مــردم نســبت بــه اید ههــا
و محصــوالت جدیــد خــود اســتفاده کننــد؛ امــا
مشــکلی کــه در ایــن میــان وجــود دارد ایــن اســت
کــه برگزارکننــده رویــداد از اینکــه رویــداد چقــدر
بــا اســتقبال مواجــه شــده اســت ،نمیتوانــد
مطمئــن باشــد و ایــن موضــوع در برخــی مــوارد
باعــث برگــزار نشــدن رویــداد نیــز میشــود.
کمبــود نقدینگــی پیــش از شــروع بلیتفروشــی
رویــداد نیــز معضلــی دیگــر در راه برگــزاری
همایشهــا اســت.
فینــاپ؛ محفل فینتکیها
فینــاپ ،ترکیبــی از دو واژۀ فینتــک و
اســتارتاپ ،نخســتین رویــداد آموزشــی-تعاملی
در حــوزۀ فناوریهــای مالــی (فینتــک) و
یــک تیــم بــزرگ اســت .فینــاپ طــی دو ســال
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فعالیــت خــود ،بــا گرده ـمآوردن افــراد متخصــص
و عالقهمنــد بــه حــوزه فینتــک متشــکل
از پژوهشــگران ،روزنامهنــگاران ،طراحــان،
عکاســان و برگزارکننــدگان رویــداد توانســته
اســت ،بــه تولیــد محتــوای مفیــد و جــذاب و
نیــز خلــق اید ههــای جدیــد در حــوزه فینتــک
بپــردازد.
مخاطبــان و میهمانــان فینــاپ مدیــران ،متخصصان
و کارشناســان حوز ههــای مالــی ،بانکــی ،بیمــه،
فنــاوری ،اســتارتا پها ،کارآفرینــان و دانشــجویان
هســتند .فینــاپ یــک رســانۀ آفالیــن بــرای افــراد،
کســبوکارها و نهادهــای حــوزۀ فینتــک اســت
کــه میتوانــد در فضاهایــی ماننــد دانشــگا هها،
شــتا بدهند هها ،مراکــز رشــد ،بــا همــکاری
شــرکتها و اســتارتا پها ،برگــزار شــود .ایــن
رویــداد در بخشهــای آمــوزش ،گفتوگــو،
انتقــال تجربــه و شبکهســازی برگــزار میشــود.

بــا  FINUPخدمــات ویــژه از فینــاپ
دریافــت کنیــد
هــر توکــن فینــاپ ،بلیــت شــرکت یــک نفــر در
رویدادهــای فینــاب اســت .عــاوه بــر شــرکت در
رویــداد فینــاپ بــا اســتفاده از ایــن توکــن میتوانیــد
بــرای اسپانســری رویدادهــای فینــاپ نیــز اقــدام
کنیــد .بــه ایــن منظــور بســتههای مختلفــی
بــرای اسپانســرها در نظــر گرفتــه شــده اســت و
همچنیــن در جایــزه ســاالنه «نهــال فینتــک»
کــه فینــاپ برگــزار میکنــد ،میتوانیــد بــا
شــفاف
اســتفاده از ایــن توکــن در رایگیــری
ِ
بالکچینــی بــرای انتخــاب شــخصیت تاثیرگــذار
فینتکــی ســال شــرکت کنیــد .همچنیــن
دارنــدگان ایــن توکــن بــه رویدادهــای دورهمــی
مختلــف فینــاپ دعــوت میشــوند و بــرای
شــرکت در رویدادهــا در اولویــت قــرار میگیرنــد.
بهمنظــور تــداوم برگــزاری ایــن رویدادهــا،

تیــم مزبــور از توکنهــای فینــاپ بــا نــام
اختصــاری  FINUPاســتفاده مینمایــد .فینــاپ
بــا انتشــار توکــن  FINUPبــه دلیــل ظرفیــت
محــدود هــر رویــداد ،اولویــت ثبتنــام را بــرای
شــرکتکنندگانی در نظــر گرفتــه اســت کــه از
طریــق توکــن اقــدام بــه خریــد بلیــت رویــداد
نماینــد .بــه همیــن دلیــل ،کاربرانــی کــه ایــن
توکــن را خریــداری میکننــد ،بــا اطمینــان
بیشــتری میتواننــد بــرای حضــور و بهر همنــدی
از رویــداد فینــاپ برنامهریــزی کننــد.

ایــن منظــور ،یــک کــد  QRبــرای آ نهــا نمایــش
داده میشــود و از طریــق کیــف توکــن ققنــوس،
توکنهــا بــه آدرس فینــاپ فرســتاده میشــود.
تیــم فینــاپ پــس از دریافــت توکــن از کاربــر،
نســبت بــه صــدور آنالیــن بلیــت بــرای کاربــر
موردنظــر اقــدام خواهــد کــرد.

کاربــران بــا اســتفاده از ایــن توکــن میتواننــد
محتواهــای تولیدشــده در هــر رویــداد را از
و بســایت  www.finupevent.irبــا قیمتــی
پایینتــر از قیمــت کاربــران عــادی خریــداری
کننــد؛ همچنیــن میتواننــد بــا انتخــاب رویــداد
یــا خدمــت موردنظــر ،شــیوه پرداخــت هزینــه آن
را ،مبادلــه بــا توکــن  FINUPانتخــاب کننــد .بــه
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توکنومی
خرید با تخفیف کیف توکن سختافزاری پارس در عرضه اولیه

امنیت؛ اولویت اکربران DLT

دفاتــرکل توزیعشــده و زنجیرهبلوکهــا از نوعــی
رمزنــگاری امــن بــه نــام «رمزنــگاری غیرمتقــارن»
اســتفاده میکننــد .در ایــن رمزنــگاری دو کلیــد
بــه نامهــای کلیــد خصوصــی و کلیــد عمومــی
منتشــر میشــود .کلیــد عمومــی در حقیقــت ماننــد
شمارهحســاب فــرد عمــل میکنــد و میتــوان آن
را در اختیــار عمــوم گذاشــت؛ امــا بــرای نگ ـهداری
محصــوالت متفــاوت مبتنــی بــر زنجیرهبلــوک
و دفتــرکل توزیعشــده ،بایــد در نگهــداری کلیــد
خصوصــی دقــت کنیــد .در ایــن شــبکهها دارنــده
کلیــد خصوصــی صاحــب محصــول (چــه رمــزارز
و چــه توکــن و چــه پیغــام رمــز شــده) محســوب
میشــود؛ بــه ایــن معنــی کــه دارنــده کلیــد
خصوصــی میتوانــد ایــن داراییهــا را بــه خواســت
خــود منتقــل کنــد .نرمافزارهــا و ســختافزارهایی
کــه ایــن کلیــد را نگهــداری میکننــد کیــف توکــن
( )Walletنامیــده میشــوند .بــه عبارتــی بــرای امــن
نگهداشــتن داراییهــا از کیــف توکــن اســتفاده
میشــود.
امنیــت کیــف توکنهــا در مراتــب مختلفــی قــرار
میگیــرد و برخــی از آنهــا دارای امنیــت پاییــن و
بعضــی بســیار امــن هســتند .در میــان انــواع مختلف
کیــف توکــن نمونههــای ســختافزاری امنتریــن
آنهاســت .کیف توکنهــای ســختافزاری مختلفی
در جهــان وجــود دارد و ایــن کیــف توکنهــا بــا
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قیمتهــای مختلــف بــه کاربــران عرضــه میشــوند.
کیــف توکــن ســختافزاری پــارس ،کیفــی بســیار
امــن اســت کــه قســمت نرمافــزاری آن در کشــور
ایــران توســعه داده شــده اســت .ایــن کیــف توکــن
توســط شــرکت «زنجیرهبلــوک پــارس» عرضــه
میشــود .زنجیرهبلــوک پــارس یــک شــرکت
دانشبنیــان در حــوزه زیرســاختهای فنــاوری
اطالعــات و فناوریهــای نویــن در ایــن حــوزه اســت
کــه از ســال  1389فعالیــت خــود را آغــاز کــرده و
طیــف گســتردهای از خدمــات امنیت اطالعــات مانند
بهینهســازی و ارتقــای امنیــت اطالعــات ،طراحــی،
پیادهســازی و نظــارت بــر اجــرای مراکــز داده ،واردات
و صــادرات ســختافزارها و نرمافزارهــای حــوزه
فنــاوری اطالعــات ،صــدور گواهــی الکترونیکــی و ...
را ارائــه مینمایــد.
ایــن کیــف توکــن ســختافزاری بــا پورتهــای
بلوتــوث و میکرویواسبــی کار میکنــد و از
اجــزاء و ماژولهــای امنیتــی موردنیــاز بهمنظــور
ذخیرهســازی امــن و غیربرخــط کلیدهــای خصوصی
و دادههــا برخــوردار اســت .ایــن کیــف توکــن عــاوه
بــر توکنهــای شــبکه ققنــوس ،از انــواع رمزارزهــای
معــروف نیــز پشــتیبانی میکنــد و میتــوان کلیــد
خصوصــی ایــن رمزارزهــا را در آن ذخیــره کــرد .ابعــاد
ایــن دســتگاه  64میلیمتــر در  38میلیمتــر و قطــر
آن  2/3میلیمتــر اســت.
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در ابتــدا ،توکــن کیــف ســختافزاری ققنــوس
بــرای پیشخریــد ایــن دســتگاه عرضــه میشــود.
ایــن دســتگاه 70 ،دالر قیمتگــذاری شــده اســت؛
امــا در مــدت عرضــه اولیــه و بــا هــدف پیشخریــد
میتوانیــد دســتگاه را بــه قیمــت نهایــی  50دالر
تهیــه نماییــد .بــه ایــن منظــور بایــد ابتــدا یــک
توکــن کیــف ســختافزاری بــه قیمــت  30دالر
بخریــد و ســپس در هنــگام تحویــل دســتگاه
(عــاوه بــر تحویــل توکــن)  20دالر دیگــر
پرداخــت کنیــد .بهاینترتیــب شــما کیــف توکــن
ســختافزاری  70دالری را بــه قیمــت  50دالر
دریافــت میکنیــد.
امیــد اســت کــه ایــن کیــف توکــن ســختافزاری
بتوانــد بــرای مشــتریان ســودمند باشــد و بــه
کمــک آن بــا امنیــت خاطــر و آرامــش بــه مبادلــه
توکنهــای ققنــوس و دیگــر داراییهــای
رمزنگاریشــده بپردازنــد.
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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  99/07/07قیمــت توکــن پیمــان
از  20.000ریــال عبــور کــرد .در تاریــخ  99/07/12بــه دلیــل افزایــش
ریســک ناشــی از ابتــای ترامــپ بــه کرونــا قیمــت فلــز زرد در مســیر
بزرگتریــن رشــد  8هفتــه اخیــر قــرار گرفــت و بــه اوج قیمــت خــود
یعنــی  21.521ریــال رســید .از اول شــهریورماه تــا تاریــخ 99/09/29
توکــن پیمــان دارای بــازد ه  29درصــدی بــوده اســت.

همانطــور کــه میتــوان در نمــودار زیــر مالحظــه کــرد قیمــت جهانــی
اونــس طــا بعــد از ســومین تــاش ناموفــق جهــت عبــور از مقاومــت
محــدوده  1.970دالر دچــار ریــزش شــد و دیگــر در محــدوده  1.900دالر
حمایــت نشــد و تــا محــدوده  1.850دالر هــم ریــزش کــرد و بعــدازآن
کمــی افزایــش قیمــت پیــدا کــرد .تــا زمــان نــگارش ایــن گــزارش
کمــاکان موفــق بــه عبــور از مقاومــت  1.900دالر نشــده اســت.
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بــا توجــه بــه نمــودار تعــداد توکــن پیمــان میتــوان مشــاهده
کــرد کــه تقاضــا بــرای توکــن پیمــان روزبــهروز در حــال افزایــش
اســت و بیشــترین میــزان خریــد توکــن پیمــان در تاریــخ 99/07/06
و معــادل  36.089توکــن ثبــت شــد؛ یعنــی درســت چنــد روز
قبــل از اینکــه توکــن پیمــان از مــرز  20.000ریــال عبــور نمایــد.

در مــورد دالر هــم بایــد گفــت کــه بعــد از عبــور قیمــت از مقاومــت
 232.000ریــال بــا جهــش بســیار شــدید (حــدودا  30درصــدی) طــی
چنــد روز تــا حــدود  300.000ریــال هــم رســید .بــاال رفتــن قیمــت دالر
در ایــن بــازه زمانــی دالیــل متعــدد دارد؛ ازجملــه ریســک فعــال شــدن
مکانیســم ماشــه و افزایــش تحریمهــای بینالمللــی و امــکان انتخــاب
مجــدد ترامــپ در انتخابــات ریاســتجمهوری آمریــکا.
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بــا توجــه بــه نمــودار قیمــت ،پیمــان از ابتــدای شــهریورماه تــا تاریــخ
 99/06/10در حــدود مبلــغ  16.000ریــال در نوســان بــوده اســت؛ امــا
از تاریــخ  99/06/11از ایــن ســد عبــور کــرده و بــه مبلــغ 17.396
ریــال رســید .بعــد از رســیدن بــه ایــن مقــدار قیمــت ایــن بــار در حــدود
 17.000ریــال نوســان نمــود و در  99/06/20توکــن پیمــان رونــد رو بــه
رشــد را آغــاز و بــه  18.241ریــال رســید .در فاصلــه یــک مــاه مانــده تــا
انتخابــات آمریــکا ،پیشبینــی وضعیــت و نتیجــه انتخابــات بســیار دشــوار
شــده اســت؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه فضــای عــدم قطعیــت شــکلگرفته
ســرمایهگذاران بــه ســمت بازارهــای امــن حرکــت کردهانــد؛ بنابرایــن از

امــروزه بزرگتریــن دغدغــه ایرانیهــا انتخــاب از میــان راههــای
موجــود بــرای ســرمایهگذاری اســت .از بیــن روشهــای متعــددی کــه
بــرای ســرمایهگذاری در بازارهــای متفــاوت وجــود دارد ،بــازار طــا روش
امنتــری اســت .طــا از عناصــر اصلــی ســبد ســرمایهگذاری در جامعــه
پرتنــش امــروزی بهحســاب میآیــد .قیمــت طــا در ایــران بــه عوامــل
مختلفــی بســتگی دارد کــه ازجملــه آن میتــوان بــه قیمــت جهانــی طــا،
نــرخ دالر در برابــر ریــال ،تقاضــای مصرفــی ،وضعیــت عمومــی اقتصــاد
و امــکان یــا فرصتهــای ســرمایهگذاری در ســایر بخشهــا اشــاره
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روند اقتصادی دایادایموند را بهتر درک کنیم؛

2.5میلیون

 2میلیون

1.5میلیون

قیمت(ریال)

الامس؛
جذاب پایدار

همانطــور کــه در شــکل  1مشــاهده میکنیــد،
از ابتــدای شــهریور تــا  99/07/13توکــن المــاس
دایادایمونــد رونــدی صعــودی داشــت و در تاریــخ
 99/07/12ســقف قیمتــی خــود را 2.962.580
لمــس کــرد؛ یعنــی از اول شــهریورماه تــا تاریــخ
 99/07/13توکــن المــاس دایادایمونــد دارای
بــازده  16درصــدی بــود .همانطــور کــه
میدانیــد ،قیمــت توکــن المــاس دایادایمونــد
وابســته بــه دو فاکتــور قیمــت دالر طــا و
قیمــت اعالمــی راپاپــورت اســت .شــکل  2بــاال
رفتــن قیمــت دالر در ایــن بــازه زمانــی را نشــان
میدهــد کــه دالیــل متعــددی دارد؛ ماننــد
ریســک فعــال شــدن مکانیســم ماشــه و افزایــش
تحریمهــای بینالمللــی و امــکان انتخــاب
مجــدد ترامــپ در انتخابــات ریاســتجمهوری
آمریــکا .بــه علــت بــاال رفتــن ریســک بازارهــای
جهانــی ،قیمــت جهانــی المــاس نیــز مطابــق
گــزارش راپاپــورت تغییــر کــرده و اندکــی بیشــتر
شــده اســت .قیمــت یکــی از الماسهــای
پشــتوانه دایادایمونــد  ۱۰۰دالر افزایــش یافــت
و از  ۷۱۰۰دالر (بــدون احتســاب  ۴۰۰دالر
هزینههــای جانبــی) بــه  ۷۲۰۰دالر رســید
(بــا احتســاب هزینههــای جانبــی  ۷۶۰۰دالر).
بهاینترتیــب مبنــای محاســبه قیمــت توکــن
دایادایمونــد از  10دالر بــه ازای هــر توکــن بــه
 10دالر و  5ســنت افزایــش یافــت.
بــا توجــه بــه شــکل  3مشــاهده میشــود کــه
بیشــترین تعــداد توکنهــای خریداریشــده در
تاریــخ  99/06/26بــه تعــداد  144عــدد بــوده
اســت.
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شکل  :1نمودار قیمت دایادایموند

ســؤالی کــه ایــن روزهــا ذهــن بســیاری را بــه خــود مشــغول کــرده،
ایــن اســت کــه چــه طــور از داراییهــای خــود حفاظــت کنیــم؟ ســؤالی
کــه مســلم ًا پاســخ آن ســرمایهگذاری اســت .پــس از پاســخ بــه ایــن
ســؤال ،شــاید از خــود بپرســید کــه بهتریــن ســرمایهگذاری کــدام اســت
و در کجــا ســرمایهگذاری کنیــم؟ بــا ســرمایهگذاری در انــواع بازارهــای
موجــود در کشــور ،میتــوان دارایــی خــود را همــراه بــا تــورم رشــد داد.
یکــی از ایــن بازارهــا ،بــازار المــاس اســت؛ امــا مشــکلی کــه وجــود دارد
ایــن اســت کــه المــاس قابلیــت بخشپذیــری نــدارد؛ یعنــی نمیتــوان
یــک المــاس یــک قیراطــی را بــه قطعــات ریزتــر تقســیم کــرد؛ چراکــه
ارزش آن بهشــدت پاییــن میآیــد .بــا اســتفاده از فنــاوری دفتــرکل
توزیعشــده ســرمایهگذاران بهجــای خریــد یــک المــاس کــه احتیــاج
بــه ســرمایه زیــادی دارد ،از طریــق توکــن ،صاحــب بخشــی از المــاس
میشــوند.

دایادایموند در هفتههای اخیر

3میلیون

شکل  :2قیمت دالر
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شکل  :3تعداد توکن خریدار یشده

60

تعداد توکن فروخته شده

100

انتقال ارزش با آن
نگاهی به مسائلی که یک سامانه غیرمتمرکز
ِ
روبهروست و نحوه پاسخگویی فناوری بالکچین به این مسائل

آنچه از بال کچنی
میخواستید بدانید
و جرئت پرسیدنش را
نداشتید!
مکانیــزه کــردن اعتمــاد و حــذف حداکثــری نهادهــای واســط اعتمــادزا ،از نظــر
تئــوری بســیار جالــب و دوستداشــتنی اســت .در ایــن مــدل دیگــر کنتــرل
بــر داراییهــا ،نــام و شناســههای هویتــی و مدیریــت خریدوفروشهایمــان
بــه نهــادی واســط مرکــزی نیــاز نــدارد .در ایــن مــدل فرضــی ،خودمــان ســابقه
ـت اطالعــات را نگهــداری
همــه دادههــا و اطالعــات یــا همــان دفاتــر کل ثبـ ِ
میکنیــم و خودمــان تمامــی مــراودات مالــی و اطالعاتــی بیــن یکدیگــر
واســط پرهزینــه ،کنــد و فســادپذیر ،نظــارت،
را بــدون حضــور یــک نهــاد
ِ
صحتســنجی ،ثبــت و نگهــداری میکنیــم.

حجت عباسی
عضو تحریریه

abbasi.yazdan@gmail.com
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امــا آیــا در عمــل هــم ایــن کار همینقــدر کــه
در ســخن ســاده و روان اســت ،قابــل پیادهســازی
اســت؟ نهادهــای واســط بــا تمــام ایراداتــی کــه بــه
آنهــا وارد اســت ،وظایــف و مســئولیتهای مهمــی
بــر عهــده دارنــد و بــا حــذف ایــن نهادهــا ،چــه
کســی یــا کســانی و بــا چــه انگیــزهای وظایــف این
نهادهــا را بــر عهــده خواهنــد گرفــت؟ بــرای مثــال،
هماکنــون ســازمانهایی واســطهگر در شــبکه
بانکــی کشــور فعــال هســتند کــه کار بررســی،
صحتســنجی ،ثبــت و نگهــداری تراکنشهــای
مالــی مــردم را بــر عهــده دارنــد .ایــن ســازمانها
ســاالنه بــا خریــد زیرســاختهای ســختافزاری
و نرمافــزاری گرانقیمــت و صــرف هزینههــای
گــزاف نگهــداری ،ابزارهــای الزم جهــت مدیریــت
تراکنشهــای مالــی عمــوم مــردم را تهیــه و
مدیریــت میکننــد و در قبــال آن ،از محــل
کارمــزد تراکنشهــا ،کســب درآمــد میکننــد؛
بهعبارتیدیگــر ،کارمــزد تراکنــش ،انگیــزه الزم
بــرای ایفــای وظایــف را بــه آنهــا میدهــد.
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آموزش
حــال فــرض کنیــم در مدلهــای بالکچینــی ایــن
نهادهــای واســط کــه نقــش مدیریــت تراکنشهــا را
بــر عهــده دارنــد حــذف شــوند ،چه کســی یا کســانی
و بــا چــه انگیــزهای ،وظایــف زمینمانــده ایــن نهادها
را بــر عهــده خواهنــد گرفــت؟
تفاوت یوتیوب با تورنت و فهم
بالکچین
پاســخ بــه ایــن سـوال نیــاز بــه طــرح یــک مثــال و
بازگشــتی بــه گذشــتههای نزدیــک دارد.
زمانــی کــه مــا از اینســتاگرام ،جیمیــل ،یوتیــوب و یا
معادلهــای ایرانــی ایــن خدمــات اســتفاده میکنیــم،
در حقیقــت در حــال ســرویس گرفتــن از یــک ســری
نهــاد مرکــزی هماننــد گــوگل در یــک معمــاری
متمرکز هســتیم .در معماری متمرکز ،درخواسـتهای
کاربـران بــه ســرورهای خاصــی ارســال شــده و ایــن
ســرورها بــه هــر درخواســت ،پاســخی متناســب
میدهنــد .بـرای مثــال زمانــی کــه مــا شناســه و رمز
عبــور جیمیــل خــود را بــرای ســرورهای گــوگل
ارســال میکنیــم ،ایــن ســرورها در پاســخ ،محتویــات
ایمیــل مــا را نشــان میدهنــد .همیــن مثــال
بــرای اســتفاده از یوتیــوب و ســایر وبســایتهای
مشــابه نیــز صــادق اســت .هماننــد تمامــی نهادهای
واســط ،ایــن شــکل از خدمترســانی نیــز در کنــار
مزایایــی همچــون ســرعت نســبت ًا بــاال،
معایــب زیــر را نیــز بههمــراه دارد:
• بــه دلیــل وابســته بــودن کل ســامانه به یک ســرور
و یــا نهــاد مرکــزی ،درصورتیکــه بــه هــر دلیلــی این
ســرور مرکــزی از کار بیافتد ،کل ســامانه مختل شــده
و دسترســی همــه کاربـران دچــار مشــکل میشــود.
• در ایــن نــوع معمــاری ،ایــن نهادهــا و ســرورهای
مرکــزی هســتند کــه دسترســی مــا را به یــک محتوا
برق ـرار یــا قطــع میکننــد .بهعبارتیدیگــر ،تعییــن
ســطح دسترســی افـراد بــه محتـوا ،توســط نهادهای
واســط تعییــن میشــود کــه ایــن امــر در برخی مـوارد
میتوانــد بــه کارب ـران نهایــی صدمــه وارد کنــد .بــه
کمــک همیــن امــکان اســت کــه ســرورهای شــبکه
ســوئیفت میتواننــد دسترســی بانکهــای ایرانــی را
بــه ایــن شــبکه پیامرســان بانکــی قطــع نماینــد.
• و چنانچــه اطالعــات کاربــران در ســرورهای
مرکــزی تغییــر کــرده و یــا دسـتکاری شــود ،کاربــر
نهایــی از ایــن تغییـرات ،اطالعاتــی پیدا نخواهــد کرد.
آیــا شــما تمامــی ایمیلهایــی کــه برایتــان ارســال
شــده را مشــاهده میکنیــد یــا ایمیلهــای کــه
جیمیــل دوســت دارد شــما ببینیــد را میبینیــد؟
بنــا بــر دالیــل فــوق ،برخــی از متخصصیــن تــاش
کردنــد راهــکاری برای کنار گذاشــتن نهادهای واســط
در فضــای تبــادل اطالعــات و محتـوا ،توســعه دهند و
نتیجــه همیــن تالشهــا بــود کــه مقدمــات حــذف
نهادهــای واســط در انتقــال فایــل را ایجــاد کــرد.
درنهایــت ،ایــن تالشهــا بــه نتیجه رســید و بســتری
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بــرای تبــادل اطالعــات و محتــوا بــا اســتفاده از
اینترنــت ،بــدون نیــاز بــه ســرورهای مرکــزی و
نهادهــای واســط شــکل گرفــت؛ بســتری بــا نــام
 Napsterکــه امــروزه بــا نامهایــی هماننــد Torrent
شــناخته میشــود .در ایــن بســتر غیرمتمرکــز ،افـراد
میتواننــد مابیــن یکدیگــر اطالعــات و محتـوا (فیلم،
مســتند ،موســیقی و  )...ردوبــدل کننــد ،بــدون آنکــه
نهــادی واســطهگر وجــود داشــته باشــد .در ایــن
شــبکه جدیــد ،درخواســت یــک محت ـوای خــاص،
بهجــای ارســال بــه ســمت یــک ســرور یــا نهــاد
مرکــزی ،بــرای تمامــی اعضــای شــبکه تورنــت
ارســال میشــود و در پاســخ بــه یــک درخواســت،
یکننــد محتــوای
همــه اعضــای شــبکه تــاش م 
موردنظــر را بــرای درخواســتکننده ارســال کننــد.
ب ـرای شفافســازی بیشــتر ،فــرض کنیــد نیــاز بــه
دانلــود یــک فیلــم داریــد .در مــدل متمرکــز شــما این

زمانی که ما از اینستاگرام،
جیمیل ،یوتیوب یا
معادلهای ایرانی این
خدمات استفاده میکنیم،
در حقیقت در حال سرویس
گرفتن از یک سری نهاد
مرکزی همانند گوگل در یک
معماری متمرکز هستیم.
درخواســت را بـرای ســرورهای یوتیــوب ارســال کرده
و در پاســخ فیلــم موردنظــر را تماشــا یــا دانلــود
میکردیــد .در ایــن مــدل جدیــد تقاضــای دریافــت
فایــل یــک فیلــم بـرای همــه افـرادی کــه نرمافـزار
تورنــت را نصبشــده دارنــد ،ارســال میشــود و هــر
کــس یــا کســانی کــه آن فیلــم را روی هــارد درایــو
خــود داشــته باشــند ،شــروع به ارســال کل یا بخشــی
از آن بــه ســمت شــما میکننــد و درنهایــت
فیلــم از ســوی افــراد مختلــف بــرای شــما
ارســال میشــود .حــال بیاییــد بررســی کنیــم
کــه آیــا ایــرادات مطرحشــده در ســامانهها و
شــبکههای متمرکــز در ایــن معمــاری توزیعشــده
تورنتــی رفــع شــده اســت یــا خیــر.
• در ایــن شــبکه ،کل ســامانه بــه یــک ســرور
یــا نهــاد خــاص ،وابســته نیســت و درصورتیکــه
تعــدادی از کامپیوترهــا نیــز از کار بیافتنــد ،شــبکه
میتوانــد بــه خدمترســانی ادامــه دهــد.
• در ایــن شــبکه ،ازآنجاکــه یــک مدیــر مرکــزی
وجــود نـدارد و افـراد از هویت یکدیگر مطلع نیســتند،
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امــکان شناســایی و قطــع خدمترســانی
بــه یــک فــرد یــا کامپیوتــر خــاص مســیر
نیســت و یــا بســیار دشــوار اســت.
• ازآنجاکــه در ایــن روش ،اطالعــات از ســوی
کامپیوترهــای متعــددی بــه ســمت شــما ارســال
میشــود و ایــن کامپیوترهــا نیــز از مــکان و هویــت
یکدیگــر ناآگاهانــد ،تبانــی و ارســال هماهنــگ شــده
یــک داده دس ـتکاری شــده ،کاری بســیار دش ـوار و
تقریبــا نشــدنی اســت و از ســویی دیگــر،
افــراد انگیــزهای بــرای دســتکاری داده
و ارســال اطالعــات غلــط نیــز ندارنــد.
متخصصیــن کامپیوتــر بــه دســتاوردی بزرگ دســت
یافتنــد؛ حــذف موفقیتآمیــز نهادهــا و ســرورهای
مرکــزی در فضــای تبــادل اطالعــات بــدون ایجــاد
اختــال در خدمــت ارســال و دریافــت فایــل.
نهاد واسط برای ما چه میکند؟

حــال ،بــه پشــتوانه ایــن موفقیــت بــزرگ ،گام بعــدی
شــروع شــد .مگــر نــه اینکــه شــبکههای بانکــی هم
از معمــاری متمرکــز اســتفاده میکننــد و همــه
دادههــای کاربــران بــر روی ســرورهای متمرکــز
نگه ـداری میکننــد .درنتیجــه ایــن ســامانهها هــم
مشــکالت س ـهگانه فــوق را دارنــد .آیــا میت ـوان در
شــبکههای پرداخــت (جابجایــی پــول) نیــز
واســطهای مرکــزی را حــذف کــرد؟
ب ـرای پاســخ بــه ایــن س ـوال نیــاز اســت قــدری بــا
خدمــات نهادهــای واســط در شــبکههای پرداخــت و
مــدل درآمدزایــی آنهــا بیشــتر آشــنا شــویم و ببینیم
آیــا ایــن خدمــات قابلحــذف شــدن هســتند و یــا
میتــوان روشــی بــرای ایفــای غیرمتمرکــز ایــن
خدمــات پیـدا کــرد و همچنیــن انگیــزه افـراد بـرای
ایفــای ایــن نقشهــا چــه خواهــد بــود؟
در ابت ـدا ممکــن اســت ایــن س ـوال در ذهــن ایجــاد
شــود کــه چـرا از همــان تجربــه موفــق شــبکههای
تورنتــی در انتقــال فایــل ،ایــن بار بـرای انتقــال ارزش
و دارایــی (ماننــد پول) اســتفاده نمیشــود .بایســتی به
ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه در انتقــال فایــل ،در
حقیقــت یــک کپــی از فایــل از ســوی فرســتنده در
اختیــار گیرنــده قـرار میگیــرد و در حیــن جابجایــی،
مالکیــت فایــل از مبـدا بــه مقصــد منتقــل نمیشــود؛
امــا در انتقــال ارزش (پــول) بایســتی حیــن انتقــال،
مالکیــت ارزش نیــز جابجــا شــود .برای مثال بایســتی
حیــن انتقــال یــک ملــک از فــرد الــف بــه ب ،نهتنهــا
ملــک بلکــه مالکیــت آن نیــز منتقــل شــود و تنهــا
ب هواســطه در اختیــار داشــتن کپــی ســند یــک ملــک
و یــا حتــی اصــل آن ،مالــک آن نخواهیــد بــود .بدین
منظــور ،نهادهــای واســط ،تضمیــن انتقــال مالکیــت
حیــن انجــام مــراودات و تراکنشهــا را بــر عهــده
میگیرنــد و در دفاتــر مرکــزی خــود ،مالکیــت جدیــد
بــر یــک دارایــی را ثبــت و نگهـداری میکننــد .حــال
بــا حــذف بانکهــا و ســایر نهادهــای واســط ،تضمین

انتقــال مالکیــت حیــن جابجایــی دارایی را چه کســی
و بــا چــه انگیــزهای بــر عهــده خواهــد گرفــت؟
از طرفــی دیگــر ،در شــبکههای مالــی ســنتی موجود،
افـراد پیــش از آنکــه بتوانند نســبت به جابجایــی پول
اقـدام کننــد ،بایســتی طــی فراینــدی ،هویت خــود را
بــه بانــک موردنظــر خــود احــراز و اثبــات کننــد.
بــه همیــن دلیــل ،پیــش از افتتــاح هر حســاب بانکی،
مـدارک هویتی شــما توســط بانــک مربوطه بررســی
و صحتســنجی میشــود .هــمارز ایــن اطالعــات
هویتــی ،حســابی بــاز و یــک رمــز عبــور و شناســه
کاربــری یکتــا بـرای شــما صــادر میشــود .ازاینپس
ب ـرای انجــام هــر تراکنــش مالــی ،بایســتی در ابت ـدا
رمــز عبــور خــود را وارد نماییــد .بــا واردکــردن این رمز
بانــک متوجــه میشــود کــه ایــن تراکنــش توســط
چــه کســی انجــام شــده اســت .حــال بــا حــذف
بانــک بهعنــوان یــک نهــاد واســط ،مســئولیت
اعطــای رمــز عبــور و شناســه کاربــری یکتــا
را چــه کســی بــر عهــده خواهــد گرفــت؟
یکتــا بــودن شناســ ه را بــدون ثبــت
در یــک دفتــر مرکــزی ،چهکســی تضمینخواهدکرد؟
همچنیــن ،یکــی از وظایــف مهــم و کلیــدی بانکها
در بحــث مدیریــت تراکنشهــا ،تضمین جلوگیــری از
خــرج چندبــاره یــک مقـدار ثابــت پــول اســت .بـرای
درک ایــن نکتــه اساســی بــه مثــال پیــش رو دقــت
کنیــد .فــرض کنید شــما در حســاب بانکی خــود تنها
 1000تومــان پــول داریــد .بــا موبایــل بانــک خــود آن
 1000تومــان را بــه شــماره کارت دوســتتان منتقــل
کنیــد و همزمــان بــا اینترنتبانــک خودتــان همــان
 1000تومــان را طــی تراکنشــی بــه یکــی دیگــر از
حســابهای خودتــان منتقــل کنیــد .در ایــن شـرایط،
بانــک بــه کمــک ســختافزارها و نرمافزارهایــی کــه
در اختیــار دارد ،تضمیــن میکنــد کــه در هــر لحظــه،
حتــی بــا وجــود تراکنشهــای متعــدد ،فقــط یــک
تراکنــش بررســی و اعمال خواهد شــد .بدیــن ترتیب،
یکــی از دو تراکنــش شــما ،حتــی بــرای چنــد
میکروثانیــه زودتــر بــه ســرورهای بانکــی میرســد 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
ســوال قبلــی بــاز میگردیــم ،اگــر نهــاد
واســط یــا همــان بانــک حــذف شــود،
چــه کســی و بــا چــه ســازوکاری از خــرج مجــدد یک
پــول جلوگیــری میکنــد؟ بــا حــذف بانــک ،دیگــر
تراکنشهــا ب ـرای بررســی بــه ســمت یــک ســرور
مرکــزی ارســال نمیشــود و در کل شــبکه پخــش
میشــود؛ در این شـرایط مســئولیت جلوگیــری از این
رخــداد چــه کســی خواهــد بــود؟
و درنهایــت ،بانکهــا ب هواســطه مدیریــت
تراکنشهــای عمــوم مــردم ،از محــل کارمــزد
تراکنشهــا کســب درآمــد میکننــد .بــا حــذف
بانکهــا ،انگیــزه افـراد برای بررســی ،صحتســنجی

و ثبــت و نگهــداری مانــای تراکنشهــا چیســت؟
مادامیکــه بــه ایــن ســواالت اساســی و بســیاری
سـواالت جانبی دیگــر جـواب داده نشــود ،بهکارگیری
فنــاوری زنجیرهبلــوک در حــوزه انتقــال ارزش و حذف
واســطههای ایــن حــوزه ،عملیاتــی نخواهــد شــد.
مسئولیت تراکنشها در غیاب نهاد
واسط
بــرای حــذف واســطه ،بایســتی مســئول ایفــای
یداد ،مشــخص و
وظایفــی کــه او تابهحــال انجــام مـ 
انگیــزه وی بـرای تقبــل این مســئولیت تعیین شــود.
در طــول ســالهای گذشــته ،تالشهــای متعــددی
بـرای حــذف نهادهــای واســط در حــوزه انتقــال پــول
انجــام شــده اســت؛ تالشهــای ارزشــمندی کــه
هیچیــک بهصــورت کامــل نتوانســتند نهادهــای
واســط را حــذف کننــد و در برخــی مـوارد ،خــود ،برای
انجــام برخــی وظایــف واســطه حذفشــده بــه
نهادهــای واســط اعتمادزایــی تبدیــل شــدند.

یکی از وظایف مهم و کلیدی
بانکها در بحث مدیریت
تراکنشها ،تضمین
جلوگیری از خرج چندباره
یک مقدار ثابت پول است.
بااینحــال ،در ســال  ،2008فــرد یــا گروهــی ادعــا
کرد ،توانســته روشــی کامـ ً
ا غیرمتمرکز بـرای انتقال
ارزش ارائــه بدهــد کــه بــرای تمامــی
چالشهــای ایجادشــده بــه واســط حــذف
نهــاد واســط راهــکاری عملیاتــی دارد.
ایــن راهــکار کــه در قالــب یــک مقالــه ارائه شــد ،یک
ســال بعــد بــه یــک محصــول و نرمافـزار تبدیل شــد
و شــروع بــه فعالیــت کــرد و تاکنــون بــدون تقریب ـ ًا
هیــچ اختاللــی بــه کار خــود ادامــه داده اســت .در این
شــبکه ،ارزشــی بــه نــام بیتکویــن بیــن عمــوم
مــردم ،بــدون واســطه ،منتقــل میشــود.
حــال بیاییــم قــدری بیشــتر بــا ایــن ارزش یعنــی
بیتکویــن و ایــن شــبکه انتقــال غیرمتمرکــز ارزش
یعنــی بالکچین آشــنا شــویم و بررســی کنیم کــه آیا
میتوانیــم بــر روی ایــن نــوع از شــبکهها ،ســایر
ارزشهــای دیگــر مثــل ســند مالکیــت خــودرو یــا
ملــک را نیــز منتقــل کنیــم.
در شــبکه بیتکویــن ،ازآنجاکــه هیــچ نهــاد واســطی
وجــود ن ـدارد ،هــر فــرد بــا رعایــت یــک اســتاندارد،
رمــز عبــور (چیــزی شــبیه بــه رمــز اینترنتبانــک) و
شناســه کاربــری (چیــزی شــبیه شــماره کارت بانکی)
خــود را ،خــودش تولیــد میکنــد و مســئولیت
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نگهـداری آن نیــز بــا خــود فــرد اســت .همچنیــن اگر
بــه هــر دلیلــی رمــز عبــور شــما لــو بــرود ،دیگـران
ب هراحتــی میتواننــد از حســاب شــما برداشــت کننــد.
حــال کــه چیــزی شــبیه رمــز عبــور و شــماره کارت
بیتکوینــی داریــد میتوانیــد نســبت بــه دریافــت و
ارســال بیتکویــن بیــن کاربـران شــبکه بیتکویــن
اقـدام کنیــد .اگر کســی خواســت بــه شــما بیتکوین
منتقــل کنــد ،شناســه کاربــری خــود را در اختیــار وی
قــرار داده و بــرای واریــز بیتکویــن بــه حســاب
دیگــران ،نیــاز اســت شناســه کاربــری او را
بدانیــد و بدیــن شــکل کاربــران بیــن یکدیگــر
پــول (بیتکویــن) جابجــا میکننــد؛ چیــزی
شــبیه بــه شــبکههای پرداخــت امــا
بــدون وجــود یــک بانــک واســط.
تــا اینجــا ،بحــث احــراز هویــت و یــا بــه عبارتــی
دریافــت رمــز و شناســه ،تشــریح شــد .دو
مســئله اساســی دیگــر باقــی مانــده اســت :بحــث
جلوگیــری از پرداخــت مجــدد ( )Double Spendingو
بحــث انگیــزه اعضــای شــبکه بالکچیــن جهــت
بررســی و صحتســنجی تراکنشهــا .در شــبکههای
بانکــی ،بــا تعبیــه ابزارهایــی ،تضمین شــده اســت که
در لحظــه تنهــا یــک تراکنــش موردبررســی و
صحتســنجی قــرار بگیــرد .بدیــن ترتیــب و بــا
تضمیــن بررســی تنهــا یــک تراکنــش در هــر لحظه،
چالــش خــرج مجــدد هیـچگاه به وجــود نخواهــد آمد؛
زی ـرا امــکان ثبــت دو تراکنــش بهصــورت همزمــان
در شــبکه بانکــی وجــود نـدارد .در شــبکه بیتکویــن
نیــز ،ســازوکاری وجــود دارد کــه از خــرج مجــدد
جلوگیــری میکنــد .در شــبکه بیتکویــن در هــر
بــازه زمانــی ،تنهــا یــک دســته تراکنــش بررســی و
صحتســنجی شــده و در صــورت تایید ،توســط همه
اعضــای شــبکه ثبــت و نگهـداری خواهــد شــد .ایــن
دســته از تراکنشهــا ،بــه نحــوی انتخــاب میشــوند
کــه حــاوی تراکنشهــای خــرج مجــدد نباشــند .تنها
مســئله باقیمانــده بــه انگیــزه افـراد بـرای بررســی و
صحتســنجی تراکنشهــا بــاز میگــردد .در شــبکه
بیتکویــن ،ب ـرای بررســی ،صحتســنجی ،ثبــت و
نگهــداری تراکنشهــا ،نیــاز بــه خریــد تجهیــزات
ســختافزاری و نرمافــزاری ،ایجــاد زیرســاختهای
شــبکه و برقرســانی و صــرف زمــان و بــرق هســت؛
لـذا در شــبکه بیتکویــن ،ســازوکاری بـرای افـراد در
نظــر گرفتــه شــده تــا انگیــزه کافــی ب ـرای خریــد
تجهیـزات و پرداخــت هزینههای برق داشــته باشــند.
در شــبکه بیتکویــن ،افــرادی کــه تراکنشهــا را
بررســی ،صحتســنجی و ثبــت نهایــی میکننــد،
پاداشــی از نــوع بیتکویــن دریافــت میکننــد کــه
ایــن پــاداش درحــال حاضــر 6/25 ،بیتکویــن اســت.
بدیــن ترتیــب و بــا حــل مســائلی کــه عنـوان شــد،
پــای فنــاوری بالکچیــن بهعنــوان راهکاری بــرای
مدیریــت شــبکههای غیرمتمرکــز بــه دنیــای مــا بــاز
شد.
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