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در ســال  ۱۳۹۵زمانیکــه دنیــا حرکــت پــر شــتاب خــود را بــه ســمت دیجیتالــی شــدن
آغــاز کــرده بــود ،خــا پرداختــن بــه ایــن مفهــوم در کشــور را احســاس کردیــم .ســازمانها
بــا شــنیدن نــام تحــول دیجیتــال عالقهمنــد بودنــد در ایــن مســیر گام بردارنــد ،امــا هیــچ
مجموعــه تخصصــی بــا رســالت پژوهــش ،آمــوزش و مشــاوره تحــول دیجیتــال در کشــور
وجــود نداشــت .مــا ابتــدا در قالــب هســته پژوهشــی دانشــگاه تهــران گــرد هــم آمدیــم تــا
بــه ایــن خــا پاســخ دهیــم و ســپس بــا توســعه آن ،دیتیجــی (گــروه تحــول دیجیتــال) بــه
عنــوان مرجــع تخصصــی آمــوزش ،پژوهــش و مشــاوره تحــول دیجیتــال ایــران متولــد شــد.
دیتیجــی اکنــون پروژههــای آموزشــی و مشــاورهای متنــوع و مهمــی را در دســت انجــام
دارد کــه از مهمترینهــای آنهــا میتــوان بــه پــروژه تدویــن ســند ملــی تحــول دیجیتــال
اشــاره نمــود.

ققنوس

در اوایــل ســال  ،1397کنسرســیومی تحــت عنــوان ققنــوس بــا هــدف ایجــاد یــک شــبکه
تبــادل دارایــی بــر بســتر فنــاوری دفتــر کل توزیعشــده بــرای کاربردهــای صنعــت بانکــداری
میــان شــرکتهای فنــاوری اطالعــات بانکهــای ملــی ،ملــت ،پاســارگاد ،پارســیان و
شــرکت توســن شــکل گرفــت؛ در ادامــه ســهامداران ایــن کنسرســیوم ،در بهمــن مــاه ســال
 1397شــرکت ققنــوس را تشــکیل دادنــد تــا نقــش راهانــدازی شــبکه را بــه عهــده داشــته
باشــد .در گام بعــدی نماینــدگان بانــک تجــارت و مؤسســه اعتبــاری نــور نیــز بهعنــوان دو
میزبــان جدیــد و خوشنــام بــه ایــن شــبکه پیوســتند تــا بــه کمــک ســایرین ،پایــداری،
گســتردگی و اعتبــار شــبکه را بیفزاینــد.
محــور اصلــی فعالیــت شــبکه ققنــوس ،آمــاده کــردن بانکهــا و شــرکتهای فنــاوری
اطالعــات کشــور بــرای ورود بــه انقــاب صنعتــی چهــارم اســت کــه بــه اقتصــاد دیجیتالــی
معــروف اســت.

دیباچه
شــهریور ســال  ،1398اولیــن گــزارش حرفـهای رمــزارزش در
ایــران بــا عنــوان «رمــزارزش در ایــران :خیلــی دور ،خیلــی
نزدیــک» توســط تیــم دیتیجــی تهیــه و منتشــر شــد .بــا
توجــه بــه اهمیــت موضــوع توکنایــز و خالــی بــودن جــای
مفهومســازی و ترویــج ایــن حــوزه در کشــور و در راســتای
کمــک بــه ریلگــذاری صحیــح ایــن مفهــوم و آگاهــی دادن
بــه سیاس ـتگذاران ایــن حــوزه ،اولیــن گــزارش حرف ـهای توکنایــز در ایــران تدویــن
شــده اســت.
بــر خــود الزم میدانــم از همکارانــم در دیتیجــی آقایــان و خانمهــا فاطمــه شــیری،
فــراز نبیــی ،درســا پورحســن و شــیوا فــرزان کــه بــرای تهیــه ایــن گــزارش بســیار
کوشــیدند ،صمیمانــه قدردانــی کنــم.

دکتر مهدی شامی زنجانی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
و بنیانگذار گروه تحول دیجیتال
(دیتیجی)
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خالصه مدیریتی
هــدف از تدویــن گــزارش « توکنایــز ،کلیــد تحــول اقتصــاد در عصــر دیجیتــال»
بررســی مفهــوم توکنایــز اســت .بــه زبــان ســاده توکنایــز فرآینــد صــدور ،ذخیرهکــردن و انتشــار
دیجیتــال توکنهایــی اســت کــه در دفتــرکل توزیــع شــده ذخیــره میشــوند .در اختیــار داشــتن توکــن
نشــاندهنده حــق مالکیــت دارایــی بــه حســاب میآیــد و میتــوان ایــن حــق را در بســتر بالکچیــن بــه
ســایر افــرادی کــه در ایــن شــبکه حضــور دارنــد ،منتقــل کــرد .گــزارش پیــش رو از ســه بخــش تشــکیل
ش��ده اســت؛ بررســی چیســتی و چرایــی توکنایــز ،موضعگیــری کشــورها نســبت بــه توکنایــز در جهــان
و توکنایــز در ایــران.

1

در بخــش اول پــس از تشــریح مفهــوم توکنایــز و مــروری بــر بالکچیــن و دفتــرکل توزیع شــده ،دســتهبندی
توکنهــا در ســه دســته پرداخــت ،بهــادار و کاربــردی ،بــه بررســی تفــاوت در عرضــه اولیــه ســکه و
عرضــه اولیــه توکــن پرداختــه شــده اســت وکاربردهــای عملــی پلتفرمهــای توکنایــز از جملــه امــاک و
مســتغالت ،طــا ،ســرمایهگذاری جمعــی و انــرژی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

2

موضعگیــری کشــورها نســبت بــه توکنایــز در جهــان در چهــار دســته کلــی قــرار میگیــرد :اســتفاده
از مقــررات موجــود بــرای فعالیتهــای توکنایــز ،اصــاح مقــررات موجــود بــرای شــمول یــک یــا چنــد
فعالیــت توکنایــز ،وضــع قوانیــن جدیــد بــرای فعالیتهــای توکنایــز و تشــکیل یــک ســازمان مقــررات
سفارشــی.
در ادامــه بخــش دوم بــه بررســی وضعیــت قانونگــذاری توکنایــز در  12کشــور از  5قــاره جهــان
میپردازیــم .موضــوع رگوالتــوری توکنایــز بــر خــاف رمزارزهــا بــا مخالفــت جــدی روب ـهرو نشــده اســت
و بیشــتر کشــورها تــا جایــی کــه اســتفاده از توکنهــا مغایرتــی بــا قانونهــای موجــود نداشــته باشــد،
وارد عمــل نمیشــوند .نکتــه مــورد توجــه در ایــن میــان ،قــرار گرفتــن کشــورهای اســامی ماننــد امــارات
متحــده عربــی و بحریــن در جایــگاه پیشــتازان ایــن حــوزه در آسیاســت.

3

در بخــش ســوم گــزارش بــا بررســی منافــع اســتفاده از توکنایــز در کشــور در قالــب  10بنــد و چالشهایــی
رگوالتــوری کــه بــا آن مواجــه خواهــد شــد ،ســندباکس بــه عنــوان بهتریــن راه جهــت تجربهگــری مســیر
توکنایــز شــناخته میشــود .در ادامــه ایــن فصــل بــا بازیگــران کلیــدی حــوزه توکنایــز در بخشهــای
خصوصــی و نهادهــای حاکمیتــی مصاحبــه انجــام شــده اســت و علــی رغــم اختــاف نظرهــای موجــود
میــان خبــرگان ،ســندباکس بــه عنــوان بهتریــن راه حــل مواجهــه بــا چالشهــای ایــن حــوزه پیشــنهاد
میگــردد .در نهایــت امیدواریــم بــا مطالعــه ایــن گــزارش و بــا توجــه بــه ضــرورت شــکلگیری هــر چــه
ســریعتر ســندباکس توکنایــز در کشــور اقدامــات مقتضــی در ایــن زمینــه صــورت گیــرد.

توکنایز؛ کلید تحول اقتصاد در دوران تحریم

مقدمه
بشــر در دهههــای اخیــر بــا نــگاه نوآورانــه و خالقانــه
ســعی کــرده اســت بهصــورت مــداوم خــود را از زنجیــر
اســارت تفکــرات و چارچوبهــای ذهنــی در بســیاری از
عرصههــا برهانــد و روز بــه روز پاســخ بهتــری بــه نیازهــای
مختلــف فراهــم کنــد .متاســفانه امــا در حــوزه اقتصــاد
تنبلــی پیشــرفته و اســارت خاصــی را شــاهدیم .در حــوزه
اقتصــاد ،نــه نوگرایــان متفکــر و نــه فناوریهــای جدیــد در
دهههــای قبــل نتوانســته بودنــد انســانها را از یــوغ اســارت
چارچوبهــای ذهنــی بــا لعــاب علــم برهاننــد.
مــا انســانها بــرای بهــرهوری بیشــتر در فعالیتهایمــان
بــه «تمرکــز» بــه عنــوان یــک راه حــل خــوب و تجربــه
شــده نگریســتهایم .بــرای تضمیــن اعتمــاد بیــن دو نفــر،
«نهــاد ثالــث» بنیــان گذاشــتهایم .جهــان بــا همــهی
بزرگـیاش بــرای مــا بــه واســطه «مرزهــای بیــن کشــورها»
شــناخته شــده اســت .حتــی فکــر کــردن بــه گــذر از ایــن
باورهــا و رســیدن بــه پاسـخهای متفــاوت ،مــا را بــه شــدت
نگــران میکنــد .نــگاه کــردن متفــاوت بــه اقتصــاد آینــده
و خــروج از اســارتهای ذهنــی بــا هــدف رســیدن بــه
پاســخهایی بهتــر بــرای زندگــی بشــر ،نیازمنــد شــجاعت
پذیــرش تغییــر ،جســارت شــروع بــه آن و اطمینــان از
نــکات مثبــت ایــن تغییــر نــگاه اســت.
توکنایــز کــردن داراییهــا یــا دیجیتالــی کــردن آنهــا
یکــی از باطــل الســحرها و نابــود کنندههــای اســارتهای
ذهنــی در حــوزه اقتصــادی و ســرمایهگذاری اســت.
در واقــع توکنایــز کــردن داراییهــا بــه منظــور انتقــال
مالکیــت فــرد بــه فــرد و بــدون یــک «نهــاد ثالــث» یکــی
از روندهــای مطــرح در اقتصادهــای پیشــرفتهی امــروز
دنیــا بــرای ورود بــه عصــر اقتصــاد دیجیتــال و اقتصــاد

مشــارکتی اســت .مشــارکت فعــال تعــداد زیــادی از مــردم
در مالکیــت داراییهــای ارزنــده بجــز ایجــاد ابــزاری بــرای
ســرمایهگذاری خــرد در ســطح عامــه مــردم و حــذف
واســطههای ناکارآمــد ،منجــر بــه فعالســازی داراییهــای
راکــد بانکهــا و نهادهــای بــزرگ میشــود کــه گامــی بــرای
اصالحــات کلیــدی و ســاختاری اقتصــاد ایــران اســت.
حسین اسالمی
قائم مقام بنیاد ققنوس

بشر
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هیـچ چیز قدرتمندتر از ایدهای نیست
که زمـان آن فـرا رسیده بـاشد.
(ویکتور هوگو)

هریــک از مــا بــرای ســرمایهگذاری راهــی را انتخــاب میکنیــم،
عــدهای پــول خــود را جهــت خریــد ملــک صــرف میکننــد،
افــرادی بــه خریــد کارهــای هنــری و یــا کاالهــای آنتیــک
عالقهمنــد هســتند و برخــی هــم بــازار ســکه و دالر را بــه
خاطــر نوســانات بــاال ترجیــح میدهنــد .فــارغ از اینکــه ســبد
ســرمایهگذاری خــود را بــا کــدام چیدمــان طراحــی میکنیــد،
الزم اســت بدانیــد توکنایــز در حــال خلــق مدلهــای اقتصــادی
هوشــمند اســت ،مدلهایــی کــه بــه تعبیــر برخــی از اقتصادانــان
انقــاب صنعتــی چهــارم اســت ،امــا توکنایــز چــه مفهومــی دارد؟
بیشــتر افــراد زمانیکــه کلم ـهای تــازه میشــنوند ،ســعی میکننــد
ک کــردن آن کلمــه بــه مفاهیمــی کــه در ذهــن دارنــد،
بــا نزدی ـ 
برایــش قرینــه معنایــی بیابنــد کــه البتــه ممکــن اســت در مواقعــی
ایــن قرینهیابــی درســت نباشــد .توکنایــز مفهــوم جدیــدی اســت
کــه معمــوال اولیــن کلمـهای کــه معــادل بــا آن ،بــه ذهــن خطــور
میکنــد بیتکویــن یــا ماینینــگ بــا ماجراهــای پــر ســروصدای
ممنوعیتــش اســت و توکنایــز بــا داشــتن ترکیبــی از اعــداد صفــر و
یــک ،معــادل رمزنــگاری و الگوریتمهایــش بــه نظــر میرســد امــا
همانطــور کــه در ادامــه خواهیــم دیــد در واقــع توکنایــز مفهومــی
چتــری اســت کــه رمزارزهــا تنهــا یــک نمونــه از آن بــه حســاب
میآینــد.
قبــل از ورود بــه مقدمــات ،بــرای اینکــه بتوانیــم مفهــوم توکنایــز
را بــه زبــان ســاده توضیــح دهیــم بــه ســراغ یــک مثــال میرویــم:
« فــرض کنیــد شــما مالــک یــک قطعــه زمیــن بــه ارزش 500
میلیــون تومــان هســتید و جهــت انجــام یــک معاملــه بــه 200
میلیــون تومــان نیــاز داریــد .بــرای بــه دســت آوردن ایــن مقــدار
پــول ،راهــی جــز فــروش ملــک خــود نداریــد و از طرفــی تمایــل
نداریــد دارایــی خــود را از دســت بدهیــد .چــه راهحلــی بــه ذهنتان
میرســد کــه عــاوه بــر حفــظ دارایــی خــود بتوانیــد ســرمایه
مــورد نیازتــان را تامیــن کنیــد؟ توکنایــز در حــل ایــن مســئله
بــه کمکتــان میآیــد .شــما میتوانیــد ملــک خــود را بــه 500

توکــن یــک میلیــون تومانــی تقســیم و توکنهــا را در یــک
شــبکه بالکچینــی ثبــت کنیــد و بــه کمــک بســتری کــه
ایــن شــبکه در اختیارتــان میگــذارد 200 ،توکــن را بــه
فــروش برســانید .بــا ایــن راه حــل هــم ســرمایه الزم را بــه
دســت آوردهایــد و هــم مالکیــت خــود را حفــظ کردهایــد
و در آینــده قــادر خواهیــد بــود بــا خریــد توکنهــای بــه
فــروش رفتــه ،مالکیــت تمــام دارایــی خــود را بــه دســت
آوریــد .ایــن ســناریو از طــرف خریــدار هــم جــذاب اســت،
فــردی بــا داشــتن  2میلیــون تومــان میتوانــد مالــک 0.4
درصــد از یــک قطعــه زمیــن شــود و عــاوه بــر حفــظ ارزش
پــول خــود ،از مزایــای رشــد اقتصــادی ســرمایه اولیــه خــود
بهــره ببــرد ،موضوعــی کــه در دنیــای امــروزی شــاید دور از
ذهــن بــه نظــر برســد» .شــکل  1نشــاندهنده مثــال فــوق
اســت.

شکل  -1توکنایز دارایی

ی همــراه بــا ظهــور
نیــاز بــه دیجیتالیشــدن دارایــ 
ماشــینهای محاســباتی و شــبکههای انتقــال داده ایجــاد
شــد .ابزارهــای موجــود بــرای مدیریــت دارایــی و دادوســتد
آنهــا بــه انــدازه کافــی خــودکار نبــوده و قابــل اعتمــاد بــه
حســاب نمیآمدنــد ،امــا احســاس نیــاز بــرای پیادهســازی
ایــن ایــده کافــی نبــود و فنــاوری خاصــی جهــت نگهــداری
رکوردهــای دارایــی الزم بــود .ظهــور بالکچیــن 1همــراه
بــا دفاتــر کل توزیــع شــده 2بــا ویژگیهــای منحصــر بــه
فــردش ایــن بســتر را فراهــم ســاخت .بــا توجــه بــه جدیــد
بــودن مفهــوم توکنایــز ،تعاریــف مختلفــی از آن ارائــه شــده
اســت و اجماعــی بــر روی یــک تعریــف وجــود نــدارد ،چنــد
نمونــه از تعاریــف در جــدول  1آورده شــده اســت.

1 Blockchain
)2 Distributed Ledger Technology (DLT
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جدول  -1تعاریف توکنایز در منابع مختلف

ردیف

منبع

سال

تعریف

1

کمبریج

2019

توکنایــز نوعــی نشــانهگذاری دیجیتــال مبتنــی بــر بالکچیــن و
دفتــرکل توزیــع شــده اســت کــه بــه صــورت رشــتهای از کاراکترهــا و
اعــداد ،بــا اســتفاده از بازنمایــی رمزنــگاری شــده امــن ،در زمینههــای
مختلــف مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد.

2

دیلویت

2019

توکنایــز بــه زبــان ســاده فرآینــد صادرکــردن توکــن بــا اســتفاده از
فنــاوری بالکچیــن و بازنمایــی دیجیتــال از داراییهــای قابــل معاملــه
اســت.

3

آیافآراس

2018

دفاتــر کل توزیــع شــده میتواننــد بهعنــوان پلتفرمــی جهتــی
نگهــداری رکوردهایــی از انــواع مختلــف داده مــورد اســتفاده قــرار
بگیرنــد .داراییهــای فیزیکــی و مالــی ماننــد طــا و ســهام توکنایــز
میشــوند و بــه عنــوان توکــن در دفاتــر کل نگهــداری میشــوند.
هــدف اصلــی توکنایــز سادهســازی تراکنشهــای مرتبــط بــا بازنمایــی
ارزش دارایــی اســت.

4

آزمایشگاه
توزیعشده

2018

توکنایــز فرآینــد تحــول دیجیتــال 1در سیســتمهای حســابداری و
مدیریــت دارایــی بــه حســاب میآیــد .ایــن موضــوع هیــچ ارتباطــی
بــا ایجــاد ارزهــای مجــازی نــدارد .داراییهــای توکنایــز شــده همیشــه
توس��ط یـ�ک کنسرســیوم صــادر میشــود کــه نقــش آن در ثبتنــام
کارب�رـان ،پ��ردازش معام�لات و خدم��ات متولــی استــ .ای��ن فعالیتهــا
طبــق مقــررات محلــی انجــام میشــود.

در میان تعاریف آورده شده چند کلمه مشترک دیده میشود :نشانهگذاری ،دفترکل توزیع شده ،بالکچین و بازنمایی دیجیتال.

1- Digital Transformation

توکنایز؛ کلید تحول اقتصاد در دوران تحریم

شکل  -2ایده بزرگ پشت توکنایز

فناوری بالکچین و توکنایز
وقت�یـ صحب�تـ از بالکچی��ن یــا توکنایــز میشــود بســیاری
از افــراد تمایــل دارنــد در مــورد رمــزارز ،ماینینــگ و ارزهــای
مجــازی لیبــرا و تلگــرام فکــر کننــد کــه تیترهــای پــر ســر
و صــدای ســال  2019را بــه خــود اختصــاص داده بــود .امــا
ایــن تنهــا بخــش کوچکــی از ماجــرای توکنایــز اســت .بــا
تحقیقــات و نظرســنجیهایی کــه توســط موسســاتی ماننــد
مجمــع جهانــی اقتصــاد صــورت گرفتــه اســت ،مککینــزی
پیشبینــی میکنــد کــه تــا ســال  2025و ،۲۰۲۷
حداقــل  %10از تولیــد ناخالــص داخلــی جهانــی
ب��ا کم��ک فن��اوری بالکچی��ن ذخی��ره و معامل��ه میش��وند
و ایــن موضــوع فراتــر از توکنهــای پرداخــت مطــرح
میشــود .توکنایــز بیشــتر بــه عنــوان روشــی بــرای صــدور
و مبادلــه توکنهــا تلقــی میشــد ،کــه بــه نوعــی ایــده
عمومــی ارزهــای غیرمتمرکــز را کپــی میکنــد امــا بــه
زودی جهــان شــاهد توکنهایــی بــرای پرداختهــای خــرد،

اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی ،ذخیرهســازی دادههــا،
صندوقهــای ســرمایهگذاری و بســیاری مــوارد دیگــر ،خواهــد
بــود .پیــام واضحــی ک��ه توکنای��ز ســعی در انتقــال آن دارد عبارت
اســت از« :دموکراتیــک ســاختن ســرمایهگذاری ،شــفافیت
عملیــات و قراردادهــای هوشــمند بیــن مــردم و ماشــینآالت».
توکنهــا جهــت پیادهســازی بــه دو مــورد نیــاز اساســی دارنــد:
 .۱حــق مالکیــت یــک دارایــی کــه بــه صــورت دیجیتالــی در
بالکچیــن یــا یــک دفتــر کل توزیــع شــده ذخیــره میشــود.
ایــن حــق را میتــوان از طریــق پروتــکل بالکچیــن یــا دفتــرکل
انتق��ال داد.در بســتر بالکچیــن انجــام میشــود ،الزم اســت .
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امکانپذیر میکند .این عبارت را میتوان به سه مفهوم اصلی تقسیم کرد:
•«توزیعشدگی»:1
توضیح دهنده این واقعیت است که دادهها به اشتراک گذاشته میشوند و به جای اینکه در یک پایگاه داده مرکزی
ذخیره شوند ،توسط چند شرکتکننده نگهداری شده و قابل دسترسی هستند.
•«لِجِ ر»:2
نوعــی بانــک اطالعاتــی اســت کــه (ماننــد هــر پایــگاه داده دیگــر) دارای ســابقهای اســت کــه هرکســی مالــک چــه
چیــزی اســت ،یــا چــه کســی چــه کاری را انجــام داده اســت و میتوانــد بــرای ذخیــره دامنـهای از دادههــا مــورد
اســتفاده قــرار گیــرد .اطالعــات بــه صــورت ایمــن و هماهنــگ در بیــن شــرکتکنندگان پخــش میشــود .هــر
شــرکتکننده میتوانــد اطالعــات را در دفترچــه راهنمــا شــروع ،تاییــد و ب ـهروز کنــد.
•«فناوری»:3
بــه پروتکلــی اشــاره دارد کــه بانــک اطالعــات را قــادر میســازد بــه شــیوه ای توزیعشــده و غیــر متمرکــز کار
کنــد.
از آنجــا کــه ایــن فنــاوری هنــوز در مراحــل ابتدایــی خــود اســت ،هیــچ نــوع اســتاندارد دفتــر کل توزیعشــدهای وجــود نــدارد.
پلتفرمهــای دفتــر کل توزیــع شــده انــواع زیــادی دارد ،امــا همــه آنهــا چهــار ویژگــی مشــترک دارنــد:
• توزیــع داده :چنــد شــرکتکننده میتواننــد همزمــان یــک نســخه از لجــررا نگــه داشــته و قــادر بــه خوانــدن و دسترســی
بــه دادههــا باشــند .ایــن ویژگــی در بســتر اینترنــت شــکل میگیــرد.
• تصمیمــات  /کنتــرل غیــر متمرکــز :براســاس فرآیندهــای توافــق شــده و نظــارت ،هــر شــرکتکننده میتوانــد هرگونــه
بروزرســانی انجــام شــده توســط یــک شــرکتکننده دیگــر را بروزرســانی و قبــول کنــد.
• رمزنــگاری :بــه عنــوان علــم تبدیــل اطالعــات بــه شــکلی کــه امــکان جعــل ،تکثیــر یــا پــاک کــردن بــدون کلیــد
مخفــی غیرممکــن باشــد ،تعریــف میشــود .سیســتم عاملهــای دفتــرکل توزیــع شــده میتواننــد بــه طــور ایمــن تمــام
شــرکتکنندگان را شناســایی کننــد ،داده را تاییــد کننــد و اجمــاع ایجــاد کننــد.
• اتوماســیون /برنامــه نویســی :اتوماســیون رمزگــذاری رایانــه تضمیــن میکنــد کــه شــرایط و مقــررات قــرارداد (بــه عنــوان
مثــال ،پرداخــت بهــره در اوراق بهــادار) بــه طــور خــودکار اجــرا میشــوند .در دفاتــر کل توزیــع شــده ،ایــن موضــوع از طریــق
اســتفاده از قرادادهــای هوشــمند حاصــل میشــود.
اصطالحــات بالکچیــن و دفتــرکل توزیعشــده معمــوال اشــتباه بــه جــای یکدیگــر اســتفاده میشــوند .زمانیکــه بالکچیــن در اواخــر
ســال  2008بــرای اولیــن بــار در وایــت پیپــری کــه توســط شــخص یــا گــروه گمنامــی کــه خــود را ساتوشــی ناکاموتــو 4نامیدنــد بــا
عنــوان «نســخهای کامــا همتــا بــه همتــا از پــول الکترونیکــی کــه امــکان ارســال مســتقیم پرداختهــای آنالیــن از نقط ـهای بــه
نقطــه دیگــر بــدون عبــور از نهــاد مالــی را فراهــم میکنــد» منتشــر شــد ،تنهــا موضوعــی عجیــب و دور از ذهــن بــه نظــر میرســید
کــه بــه منظــور متقاعــد کــردن متخصصــان رمزنــگاری تدویــن شــده اســت امــا امــروز کمتــر کســی اســت کــه نــام بالکچیــن را
نشــنیده باشــد.
1 Distributed
2 Ledger
3 Technology
4 Satoshi Nakamoto

توکنایز؛ کلید تحول اقتصاد در دوران تحریم

بالکچیــن بــا داشــتن زنجیــرهای از بلوکهــای متصــل بههــم نوعــی سیســتم ثبــت اطالعــات بــه حســاب میآیــد کــه توانســته
مفهــوم دفتــرکل توزیعشــده را محقــق کنــد .بیتکویــن اولیــن پلتفــرم موفقیتآمیــز دفتــرکل توزیعشــده بــود کــه بــه خاطــر
باالتریــن ارزش در بــازار رمزارزهــا بــه عنــوان نماینــده کلیــه آنهــا بــه حســاب میآیدکــه توانســت توجــه زیــادی را بــه فنــاوری
بالکچیــن جلــب کنــد .بیتکویــن بــه عنــوان اولیــن نمونــه موفــق ثابــت کــرد تئــوری بالکچیــن از نظــر مفهومــی و همچنیــن از
ی نوآورانــه ســاخت ایــن واقعیــت بــود کــه فناوریهــای
نظــر فناورانــه بــه انــدازه کافــی قــوی اســت .آنچــه بیتکویــن را فنــاور 
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مــورد اســتفاده در دفتــرکل توزیعشــده را ترکیــب کــرد و یــک شــبکه اجمــاع توزیــع شــده بــدون مجــوز مرکــزی و قابــل اعتمــاد
ســاخت .از ایــن مــدل بــه عنــوان یــک الیــه عمومــی یــا بدوناجــازه اســتفاده میشــود .در حــال حاضــر بــه طــور کلــی دو نــوع
بالکچیــن قابــل راه انــدازی اســت:
•بالکچیــن عمومــی  :در بالکچینهــای عمومــی کــه بــدون مجــوز نیــز نامیــده میشــوند ،تمامــی اعضــای شــبکه از امــکان
نوشــتن بلوکهــای تراکنشهــا ،خوانــدن و تاییــد آنهــا برخــوردار هســتند .نقطــه قــوت بالکچیــن عمومــی ،اســتفاده
از پروتکلهــای متــن بــاز 3اســت کــه در آن دسترســی بــه اطالعــات بــرای افــراد معینــی در نظــر نیســت و هــر کســی
میتوانــد بــدون اعطــای مجــوز در ایــن پــروژه هــا مشــارکت کنــد .تراکنشهــای ایــن نــوع از بالکچیــن شــفاف اســت امــا
هویــت افــراد بــا نــام مســتعار و بــه صــورت ناشــناس باقــی میمانــد .بــاک چیــن عمومــی از طریــق پرداخــت پــاداش
بــه مشــارکتکنندگان از امنیــت باالیــی برخــوردار اســت .بیتکویــن نمونــه نــام آشــنا از نــوع بالکچیــن عمومــی اســت.
2

•بالکچیــن خصوصــی :4صــدور مجــوز ،بخشهــای متمرکــز را بــه صــورت یــک ســازمان واحــد در کنــار یکدیگــر نگــه
م ـیدارد .دسترســی بــه ایــن اطالعــات ،بــرای یــک ســازمان مشــخص ممکــن بــوده و در اغلــب اوقــات هیــچ نیــازی بــه
دسترســی عمــوم افــراد بــه ایــن اطالعــات وجــود نــدارد .بالکچیــن خصوصــی راهــی بــرای اســتفاده از امتیــاز بالکچیــن
و تعییــن گروهــی از مشــارکتکنندگان بــرای تاییــد تراکنشهــا بــه شــکل داخلــی اســت .محدودیــت کاربــران در
بالکچینهــای خصوصــی شــامل اســتفاده از دیوارههــای آتــش 5در شــبکههای خصوصــی اســت .الگوهــای سیســتمی
بالکچیــن خصوصــی بــه نحــوی انجــام میشــود کــه فقــط شــرکتکنندگان شــناخته شــده میتواننــد دادههــا را وارد
و یــا بازنویســی کننــد .بیشــتر پلتفرمهــای دفتــرکل توزیعشــده کــه در ســالهای اخیــر بــرای صنعــت مالــی توســعه
یافتهانــد ،مبتنــی بــر الگــوی دسترســی محــدود بــه بازیگــران شــناخته و تاییــد شــده بالکچیــن خصوصــی میباشــد.
بالکچیــن کنسرســیوم نوعــی از بالکچیــن خصوصــی اســت کــه فرآینــد اجمــاع بــه جــای اینکــه تنهــا توســط یــک ســازمان
صــورت پذیــرد ،توســط چندیــن شــرکتکننده از پیــش تعریــف شــده انجــام میشــود.
1 Distributed Consensus
2 Public Blockchain
3 Open Source
4 Private Blockchain
5 Firewalls
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بــه عبارتــی دیگــر ،قــرارداد هوشــمند کــدی اســت کــه روی بالکچیــن فعــال میشــود تــا بــدون نیــاز بــه واســطهها ،شــرایط یــک
توافقنامــه بیــن دو طــرف را بررســی و اجــرا کنــد .زمانــی کــه یــک قــرارداد هوشــمند بــر روی یــک بالکچیــن اجــرا شــود ،دیگــر قابــل
توقــف نیســت و هیچکــس نمیتوانــد جلــوی اجــرای آن را بگیــرد .بــا قراردادهــای هوشــمند میتــوان برنامههــا و پروژههایــی را
ســاخت کــه بــدون هیچگونــه واســط ه و از کارافتادگــی تــا ابــد بــه کار خــود ادامــه دهنــد .ایــن قراردادهــا بــا ویژگیهــای منحصــر
بــه فــرد خــود و حــذف واســطه مــورد اعتمــاد میــان طرفیــن قــرارداد ،نقــش مهمــی در توکنایــز ایفــا میکننــد.

شکل  -3تفاوت بالکچین عمومی و خصوصی

کاربرد بالکچین در توکنایز
دالیــل متــداول زیــادی وجــود دارد کــه چــرا توســعهدهندگان بالکچیــن ممکــن اســت بدنبــال توکنایــز دارایــی باشــند .برخــی از
کاربردهــای اصلــی اســتفاده از بالکچیــن در توکنایــز عبــارت اســت از:
شکل  -4انواع توکن

• امکان انتقال مطمئن داراییها با حذف واسطهها
• حفظ سابقهی مالکیت و معامالت با استفاده از قابلیت تغییر ناپذیری تراکنشهای بالکچین
• کاهش کاغذبازیهای مرتبط با تجارت با استفاده از قرارداد هوشمند
• بهبود کشف قیمت و جمعآوری اطالعات با استفاده از شفافیت
قراردادهوشمند
قراردادهــا توافقاتــی هســتند کــه شــامل انتقــال داراییهــای معیــن یــا ارزش خــاص از طــرف یــک مالــک بــه مالکــی
دیگــر بــر مبنــای شــرایط بیــن افــراد اســت .قــرارداد هوشــمند یــک کــد برنامــه نویســی بــه نــام کــد اســنیپت
اســت کــه روی بالکچیــن پیادهســازی میشــود تــا در صــورت اتفــاق افتــادن دادن یــک ســری شــرایط ،دســتورات خاصــی را کــه
برنامــه نویــس بــه آن داده اســت ،اجــرا کنــد .منطــق قـــرارداد هـــوشمند«اگرآنگاه» اســت .اجرای قــرارداد هوشــمند نیازمنــد مداخله
انســانی نیســت ،غیــر متمرکــز بــوده و نیــاز بــه طــرف ســوم قابــل اعتمــاد بیــن دو طــرف معاملــه نیســت.
قراردادهــای معمولــی توافقــی میــان دو طــرف اســت کــه بــرای اجــرای آن نیــاز بــه واســطههایی داریــم کــه مجبوریــم بــه آنهــا
اعتمــاد کنیــم .بــرای مثــال زمانیکــه میخواهیــم خانــهای اجــاره کنیــم قــرارداد را در بنــگاه امــاک نوشــته و ثبــت میکنیــم،
کدهــای کامپیوتــری هــم نوعــی قــرارداد هســتند .بــه عنــوان مثــال وقتــی از اینترنــت یــک فایــل خریــداری میکنیــد ،در پشــت
صحنــه کدهایــی وجــود دارنــد کــه بــرای آنهــا تعریــف شــده اســت :اگــر کاربــر پــول را پرداخــت کــرد و مبلغــش کافــی بــود ،لینــک
دانلــود فایــل را بــه او نمایــش بــده ،در غیــر اینصــورت پیغــام خطــا نشــان بــده .موضوعــی کــه قــرارداد هوشــمند را نســبت بــه
قــرارداد عــادی متفــاوت کــرده ،اســتفاده از فنــاوری بالکچیــن اســت کــه افــراد را از اعتمــاد کــردن بــه واســطهها بینیــاز میکنــد.

توکنهای پرداخت/مبادله
توکنهــای پرداخــت صــادر شــده ،بــه عنــوان وســیله مبادلــه ،واحــد حســاب یــا وســیله ذخیــره ارزش عمــل میکننــد .نحــوه
فــروش ایــن دســته از توکنهــا ،عرضهاولیــه ســکه 2اســت کــه بــرای ایجــاد یــک ابــزار پرداخــت از طریــق رمزنــگاری راهانــدازی
شــده اســت .هــدف اصلــی در توکــن پرداخــت ایــن اســت کــه اطمینــان حاصــل شــود پرداخــت کاال یــا خدمــات از طریــق یــک
پلتفــرم دفتــرکل توزیعشــده و بــه همــان روش پــول فیــات 3امکانپذیــر اســت بــا ایــن حــال ،اکثــر قانونگــذاران بــه روشــنی اظهــار
داشــتهاند کــه توکنهــای پرداخــت بــا پــول فیــات قابــل مقایســه نیســتند ،زیــرا توســط یــک بانــک مرکــزی صــادر و پشــتیبانی
نمیشــوند .بعــاوه ،ارزش آنهــا توســط کاربــران و طبــق الگوهــای عرضــه و تقاضــا تعییــن میشــود.
1

توکنهای بهادار

4

چنانچــه توکنهــای صــادر شــده ابعــاد ســرمایهگذاری داشــته باشــند ،توکــن بهــادار نامیــده میشــوند .ایــن توکنهــا نســبت
بــه پــول نقــد بیشــتر بــه ابزارهــای مالــی شــباهت دارنــد .در ایــن گــروه از توکنهــا ،بــه جــای عرضــه اولیــه ســکه ،عرضــه توکــن
بهــادار 5مطــرح اســت .توکنهــای بهــادار بایــد بــه عنــوان داراییهایــی تامینکننــده حقــوق ماننــد مالکیــت ،پرداخــت مبلــغ
مشــخصی از پــول (ســود ســهام) یــا حــق ســهم در ســودهای بعــدی یــا جریانهــای نقــدی باشــند و میتواننــد بــه عنــوان اوراق
بهــادار قابــل انتقــال یــا ابزارهــای مالــی تحــت دســتورالعمل اســناد مالــی در بازارهــای بیــن المللــی واجــد شــرایط باشــند .درســت
همانطــور کــه رســید ســپردهگذاری گواهینامــهای اســت کــه دارای اوراق بهــادار اســت ،توکنهــای بهــادار بازنمایــی دیجیتــال
اوراق بهــادار موجــود ماننــد ســهام ،ابــزار بدهــی ،صنــدوق و غیــره میباشــند.

1 Payment/ Exchange Token
)2 Initial Coin Offering(ICO
3 Fiat Currency
4 Security Token
)5 Security Token Offering(STO
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1
معمــوال ،قیمــت توکنهــا در ابتــدای عرضــه اولیــه ســکه بســیار
توکنهای کاربردی
پاییــن اســت .محــدود کــردن تعــداد توکنهــا ضــروری اســت
عرضــه اولیههــای ســکه میتواننــد بــرای فــروش توکنهایــی
زیــرا عرضــه محــدود توکــن ،بــه طــور خــودکار بــر اســاس قانــون
اســتفاده شــوند کــه به غیــر از امــکان پرداخــت کاالهــای خارجی
عرضــه و تقاضــا ،تقاضــای آنهــا را افزایــش میدهــد.
یــا خدمــات ،مزیتــی کاربــردی بــرای ســرمایهگذاران فراهــم
کننــد .بــه ازای دسترســی بــه یــک محصــول و یــا ارائــه خدمــت مرحله  :3فروش
خــاص ماننــد ذخیــره داده کــه مســتقیما توســط صادرکننــده
فــروش مرحلــه بســیار ســادهای اســت .اگــر شــخصی بخواهــد
توکــن ارائــه میشــود ،برخــی از توکنهــای کاربــردی قابــل
توکنهــا را خریــداری کنــد ،مقــدار خاصــی از توکــن را بــه
بازخریــد هســتند .همچنیــن میتــوان از آن جهــت صــدور مجــوز
آدرس کیــف پــول الکترونیکــی وی ارســال میکننــد.
دسترســی ،اســتفاده یــا مشــارکت در یــک رویــداد ،خدمــت یــا
عرضــه اولیــه ســکه ،عــاوه بــر مزایایــی کــه دارد بــا
محصــول بــرای کاربــران اســتفاده کــرد.
کالهبرداریهایــی مواجــه میشــود ،کالهبرداریهــای پیــش
برخــی از توکنهــا ممکــن اســت در چنــد دســته قــرار بگیرنــد
آمــده در یکــی از دســتههای زیــر قــرار میگیرنــد:
(مثــا نمادهــای ســرمایهگذاری و پرداخــت) .اینهــا همــان
3
• طرحهــای پونــزی  :طــرح پونــزی شــبیه بــه یــک طــرح
چیــزی هســتند کــه از آنهــا بــه عنــوان «توکنهــای ترکیبــی»2
هرمــی اســت کــه در آن بــرای ســرمایهگذاران قدیمــی بــازده
یــاد میکنیم.بــرای توکنهــای پرداخــت از عبــارت عرضــه
ایجــاد میکننــد ،مشــروط بــر اینکــه آنهــا ســرمایهگذاران
اولیــه ســکه و بــرای توکنهــای بهــادار از عرضــه توکــن بهــادار
جدیــدی جــذب کننــد .ایــن کار بــازده بــاال بــا ریســک انــدک
اســتفاده میشــود .از آنجــا کــه تمزکــز توکنایــز بیشــتر بــر روی
و بــدون خطــری دارد .طــرح پونــزی یکــی از قدیمیتریــن
توکنهــای بهــادار اســت الزم اســت تفــاوت میــان ایــن دو را
روشهــای کالهبــرداری اســت کــه بــرای مــا شــناخته شــده
بدانیــم .مراحــل عرضــه اولیــه ســکه شــامل ایجــاد اشــتیاق و
اســت ،بــا ایــن حــال ســرمایهگذاران همچنــان طعمــه آنهــا
انتشــار وایــت پیپــر ،ایجــاد توکــن و فــروش میباشــد:
میشــوند .بســیاری از کالهبــرداران از ایــن قابلیــت اســتفاده
مرحله  :1ایجاد اشتیاق و انتشار وایت پیپر
کردهانــد تــا از طرحهــای پونــزی بــه نفــع خــود اســتفاده
کننــد.
در مرحلــه اول ،توســعه دهنــدگان جهــت آگاهــی ســازی و
ایجــاد شــوق و عالقــه جهــت مشــارکت بــا انتشــار وایــت پیپــر،
• ســو اســتفاده از اطالعــات نهــان :4در ایــن حالــت ،یــک
ویژگیهــای برجســته پــروژه کــه بــرای ســرمایهگذاران بالقــوه
شــرکت یــا فــرد قبــل از آنکــه ســرمایهگذار دیگــری شــانس
جــذاب اســت ،بیــان میکننــد .وایتپیپرهــا بــه روش آکادمیــک
انجــام ایــن کار را داشــته باشــد ،تعــداد زیــادی از توکنهــا
نوشــته میشــوند و هــدف اصلیشــان ،نشــاندادن پتانســیلها و
را خریــداری میکنــد .لحظــهای کــه قیمــت توکنهــا بــاال
ویژگیهایــی اســت کــه نظــر ســرمایهگذاران را جلــب میکنــد.
مــیرود ،آنهــا بالفاصلــه همهچیــز را میفروشــند.
پــس از آن ،وایــت پیپــر را از طریــق اعضــای برجســته در
• پمــپ و تخلیــه :5ایــن اتفــاق زمانــی میافتــد کــه گروهــی
انجمنهــای بالکچیــن اجــرا میکننــد تــا پشــتوانهای ب ـ ه دســت
از معاملهگــران از قبــل تبانــی میکننــد کــه یــک دســته از
آورنــد .گرفتــن ایــن پشــتوانه بــرای اجــرای درســت مراحــل
توکنهــا را بخرنــد و قیمــت آنهــا را قبــل از فــروش همــه
بعــدی از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.
آنهــا در صرافیهــا بــاال ببرنــد .ایــن یکــی از رایجتریــن
مرحله  :2ایجاد توکن
کالهبرداریهــا در دنیــای رمزنــگاری اســت.

توســعهدهندگان پــس از جلــب مشــارکت ســرمایهگذاران اقــدام
بــه ایجــاد توکــن میکننــد .در ایــن مرحلــه الزم اســت تعــداد
توکنهــا و مبلــغ مــورد نظــر بــرای هــر توکــن تعییــن شــود.
1 Utility Token

2 Hybrid Token
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• معامــات پولشــویی :1در ایــن حالــت ،گروهــی از ســرمایهگذاران تنهــا بــه منظــور ایجــاد نقدینگــی دارایــی ،توکنهــای
معامالتــی را بیــن خودشــان مبادلــه میکنند.عرضــه توکــن بهــادار ماننــد عرضــه اولیــه ســکه ابــزار جم ـعآوری کمکهــای مالــی
هســتند ،بــا ایــن حــال ،مقــررات خاصــی دارنــد کــه صادرکننــدگان توکــن را بــرای اقدامــات خــود پاســخگو میداننــد .برخــاف
ن بهــادار» تولیــد میکننــد کــه داراییهــای دیجیتالــی واقعــی و در
توکنهــای کاربــردی معمولــی ،ایــن دســته از توکنهــا« ،توک ـ 
زمــان حــال هســتند کــه در مرزهــای قانونــی کار میکننــد .در اصــل ،یــک توکــن بهــادار یــک قــرارداد ســرمایهگذاری اســت کــه
نشــاندهنده مالکیــت قانونــی یــک دارایــی فیزیکــی یــا دیجیتــال ماننــد امــاک و مســتغالت ،طــا اســت.
پس از تایید مالکیت ،دارندگان توکنهای بهادار میتوانند:
• توکنهای خود را با داراییهای دیگر تعویض کنند.
• از آنها به عنوان وثیقه برای وام استفاده کنند.
• آنها را در کیف پولهای مختلف ذخیره کنند.
مراحل ایجاد توکن
صدور توکن

صدور توکن به ترکیبی از ایجاد توکن (برای مثال از طریق استخراج) و فرآیند توزیع (به عنوان مثال از طریق فروش عمومی توکن)
اشاره دارد.
ایجاد توکن

توکنهــا میتواننــد توســط هــر فــرد یــا نهــادی کــه بــه دفتــرکل توزیعشــده دسترســی داشــته باشــند ،ایجــاد شــوند .زمانیکــه توکنهــای
دیجیتــال توســط یــک گــروه غیــر رســمی یــا انجمــن فاقــد شــخصیت قانونــی ایجــاد میشــوند ممکــن اســت چالشهــای قانونــی
بیشــتری بــرای قانونگــذاران ماننــد شناســایی کســانی کــه میتواننــد مســئول نقــض قوانیــن اوراق بهــادار باشــند ،بــه وجــود بیایــد.
سه مکانیزم اصلی برای تولید توکن وجود دارد:
• پیش استخراج :2یک نهاد همه واحدهای توکن را یکباره ایجاد میکند.
• اســتخراج پیوســته :نودهــای ماینــر واحدهــای جدیــد توکــن را بــه طــور پیوســته بــر اســاس یــک روش واضــح و از قبــل تعریــف
شــده ،ایجــاد میکننــد.
• ترکیبــی :چنــد نهــاد از پیــش اســتخراج تعــداد مشــخصی از کل عرضــه را اســتخراج میکننــد؛ بعــد از راهانــدازی شــبکه و یــا
شــروع برنامــه توکنهــای باقیمانــده را از طریــق اســتخراج پیوســته بــه زنجیــره توکنهــا ،اضافــه میشــوند.
عرضه اولیه توکن
پــس از ایجــاد توکنهــا ،روشهــای مختلفــی بــرای توزیــع توکنهــا بوجــود آمدنــد کــه بــه صــورت خالصــه در جــدول  2آورده
شــده اســت.

3 Ponzi Schemes
4 Front Running
5 Pump and dump

1 washed trades
2 Pre-mine
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جدول  -2نگاه کلی به مدلهای عرضه اولیه توکن

مدل

توضیح

محدودیتهای دسترسی

مرحله پیشرفت

پیش -فروش توکن

ارائه خدمات خصوصی از واحدهای پیش
استخراج ،اغلب در تخفیفهای اساسی.
شبکه و برنامه ممکن است هنوز
عملیاتی نباشد .مانند عرضه توکن گرام

به طور کلی محدود به سرمایه
گذاران معتبر است

شبکه یا کاربرد معموال
قابلاستفاده نیست؛ توکنها
اغلب غیرقابل انتقال
هستند.

ارائه خدمات عمومی (یا خصوصی) از
خریــد و فــروش توکن /واحدهای پیش استخراجشده .شبکه /
برنامه ممکن است هنوز عملیاتی نباشد.
عرضه اولیه ســکه
مانند عرضه تزوس

ممکن است برای عموم باز
باشد یا محدود به نوع خاصی از
سرمایهگذاران

واحدهای تازه صادر شده بر اساس نیاز
برای کارگزاران فرستاده میشوند

استخراج

ایردارپ

1

انشعاب

مانند بیتکوین و اتریوم

وابسته به تنظیمات شبکه/
اپلیکیشن و سطوح اجازه

یک توکن جدید در نتیجه یک
تغییر قانون ناسازگار در سیستم
دفتر کل توزیع شده ایجاد
واحدهای توکن جدید به دارندگان یک
میشود که باعث شکاف شبکه
توکن موجود ،به طور کلی تحت شرایط
میشود .دارندگان توکنهای
خاص توزیع میشوند.
موجود نشانه جدید را بر پایه
2
مانند عرضه استالر
 ۱ - ۱دریافت میکنند .مثالها
شامل اتریوم کالسیک ( )۲۰۱۶و
بیتکوینکش ( )۲۰۱۷هستند.

شبکه/اپلیکیشن
معموال عملیاتی نشده،
توکنها ممکن است قابلیت
جابهجایی داشته باشند.

شــبکه /اپلیکیشــن زنــده و
عملیاتــی اســت.

شبکه/اپلیکیشن ممکن
است عملیاتی باشد

توکن جدید از طریق تغییرات اساسی
در قواعد یک ساختار دفترکل توزیع
دارندگان احتمالی الزم است قبل
شبکه/اپلیکیشــن عملیاتــی
شده موجود ،بهدلیل اشکاالت در آن یا
از انشعاب ،توکنهای دیگری
اســت
تغییر استراتژی ایجاد میشود .اتریوم
داشته باشند.
کالسیک و بیتکوینکش نمونههایی از
انتشار توکن انشعاب هستند.

توکنایز از تئوری تا عمل

در ایــن بخــش از گــزارش بــه بررســی آنچــه توکنایــز در عمــل انجــام میدهــد ،میپردازیــم .توکنایــز
در صنایــع مختلــف میتوانــد مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد و بــا بــه جریــان انداختــن داراییهــای
فریزشــده ،بــه رونــق تولیــد و افزایــش ســرمایهگذاری کمــک کنــد .توکنایــز فرصــت مالکیــت کســری
از یــک دارایــی را در اختیــار کاربــران قــرار میدهــد .ارزهــای فیــات کشــورها ماننــد دالر تنهــا میتواننــد تــا  0.01مقــدار پایــه
توکنایز؛ کلید تحول اقتصاد در دوران تحریم

خــود خــرد شــوند امــا ایــن محدودیــت در توکنایــز وجــود نــدارد .توکنهــا میتواننــد تــا  18رقــم اعشــار از یــک واحــد خــرد
شــوند .نمونههایــی از کاربــرد توکنایــر درشــکل 4آورده شــده اســت( .تصویــر طراحــی شــود)

1- Airdrop
2- Stellar

شکل  -5کاربردهای توکنایز

توکنایز امالک و مستغالت
ب��ازار امــاک و مســتغالت بــه دلیــل وجــود ذینفعــان متفــاوت ،جریــان مالــی بــزرگ ،افــراد درگیــر در ساختوســاز و ســازمانهای
گوناگــون درگیــر در وضــع مقــررات ،بــا پیچیدگیهــای فراوانــی روبهروســت .توکنایــز در ایــن بــازار بــه صاحبــان امــاک اجــازه
میدهنــد دارایــی خــود را بــه توکنهــای مختلــف در بســتر بالکچیــن صــادر کننــد .توکنهــا نشــاندهنده ســهم خریــدار در
یــک ملــک بــوده و مالکیــت او را ثابــت میکنــد .افــراد میتواننــد هــر زمــان کــه بخواهنــد توکنهایشــان را بــه فــروش برســانند.
بالکچیــن بــا داشــتن ویژگــی تغییرناپذیــری ،امــکان نگهــداری ســابقه دیجیتالــی معامــات صــورت گرفتــه را فراهــم میکنــد .ایــن
ســاختار احتمــال کالهبــرداری را تــا حــد زیــادی کاهــش میدهــد و فــروش یــک توکــن را بــه صــورت همزمــان بــه دو نفــر عمــا
غیرممکــن میســازد .در حــال حاضــر چندیــن اســتارتاپ در دنیــا بــر روی توکنایــز امــاک کار میکننــد .در ســوئیس چندیــن
ن اســتیت »1در مرحلــه اجــرای آزمایشــی قــرار دارنــد کــه بــا در اختیــار قــرار دادن محیــط آزمایشــی
پلتفــرم آزمایشــی ماننــد «توکـ 
امــکان خریــد و فــروش توکنهــای زمینهــای مســکونی را فراهــم کردهانــد.
توکنایز طال
بیتکویــن و ســایر رمزارزهــای متــداول ،محصــول مهندســی مالــی هســتند و پشــتوانه فیزیکــی نــدارد .همیــن امــر ســبب ایجــاد
دیدگاههایــی متناقــض در میــان علمــای اســامی در برابــر ایــن پدیــده شــده اســت .طــا از اولیــن شــکل پولهــای رایــج جهــت
تبــادالت میــان جوامــع بشــر بــوده و تقریبــا تمامــی افــراد بــر ســر بــاارزش بــودن آن جهــت قــراردادن پشــتوانه یــک واحــد پــول
اتفــاق نظــر دارنــد .توکنایــز طــا میتوانــد در صــدور توکنهایــی بــا پشــتوانه طــا مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد؛ یعنــی بــه ازای
صــدور هــر توکــن کــه میتوانــد  0.01گــرم طــا قیمــت داشــته باشــد ،معــادل آن در خزانــه صادرکننــده توکــن ،طــای فیزیکــی
ذخیــره میشــود« .وان گــرم »2در امــارات متحــده عربــی بــا شــعار «مــا بــه طــا اعتمــاد میکنیــم »3کــه مشــابه شــعار نوشــته شــده
1 Tokenestate.io.
2 OneGram
3 In Gold We Trust
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ویژگیهای توکنایز

روی پــول ایــاالت متحــده اســت ،میکوشــد تفــاوت خــود بــا ســایر رمزارزهــا در توکنایــز طــا نشــان دهــد کــه تــا حــد زیــادی
موفــق بــوده اســت .نــام ایــن اســتارتاپ در میــان  20اســتارتاپ برتــر فینتــک خاورمیانــه در مجلــه فوربــس 1دیــده میشــود.

توکنایــز بــا داشــتن ویژگیهــای منحصــر بفــرد خــود میتوانــد برخــی از چالشهــای اساســی در اقتصــاد و تامیــن مالــی دارایــی،
ماننــد کمبــود نقدینگــی ،هزینههــای بــاالی معامــات و شــفافیت کــم را برطــرف ســازد.

توکنایز انرژی
تاکنــون نــرخ انــرژی از بــرق و گاز گرفتــه تــا بنزیــن ،صرفــا توســط مقامــات متمرکــز کــه دولــت و یــا تامینکننــدگان خصوصــی
انــرژی تعییــن میشــد .درصورتیکــه افــراد توکــن انــرژی در اختیــار داشــته باشــند میتواننــد ،بهــای قبضهــای بــرق ،گاز و هزینــه
بنزیــن خــود را پرداخــت کننــد .در ایــن مــدل نرخهــا میتوانــد بــه کمــک قراردادهــای هوشــمند بــه قوانیــن تبدیــل شــود و طبــق
خ انــرژی از شــفافیت بیشــتری برخــوردار خواهــد
ســیگنالهای عرضــه و تقاضــا قیمتگــذاری شــود .بــا اســتفاده از ایــن روش نــر 
بــود .توکنهــای صــادر شــده میتواننــد بــه عنــوان ســرمایهگذاری و یــا بــرای پرداخــت قبــوض توســط دارنــدگان مــورد اســتفاده
قــرار بگیرنــد .توکنهــای انــرژی ماننــد ســایر توکنهــای بهــادار قابــل انتقــال و فــروش هســتند .در حــال حاضــر چندیــن اســتارتاپ
از جملــه «تراگریــن »2و «الــون ســیتی »3توکنهــای انــرژی را مبتنــی بــر بالکچیــن صــادر و عرضــه میکننــد .بــا اســتفاده از ایــن
توکنهــا قیمــت انــرژی مصرفــی توســط الگوریتمهــای هــوش مصنوعــی و بــه صــورت زمــان واقعــی 4تعییــن میشــود.
توکنایز تامین مالی جمعی
تامیــن مالــی جمعــی ،5یکــی از راههــای تامیــن مالــی و ســرمایهگذاری خــرد بــه شــمار مـیرود کــه بــه کمــک آن میتــوان ســرمایه
کارهــای کوچــک اجتماعــی و یــا پروژههــای متوســط و بــزرگ را تامیــن نمــود .تامیــن مالــی جمعــی بــه طــور کلــی ســه الگــوی
مبتنــی بــر ســهام ،6مبتنــی بــر پــاداش 7و خیریــه 8دارد و امــروزه در زمینههــای مختلــف از ســاخت و ســاز گرفتــه تــا تامیــن هزینــه
یــک فیلــم ســینمایی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .تامیــن مالــی جمعــی هــر چنــد روشــی جدیــد در مدلهــای کســب و کار بــه
شــمار میآیــد امــا نیازمنــد صــرف زمــان و هزینــه زیــاد جهــت طراحــی کمپینهــای بازاریابــی اســت و بعــاوه در مــواردی جهــت
پولشــویی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .توکنایــز جمعســپاری راهحلــی بــرای برطــرف کــردن مشــکالت تامیــن مالــی جمعــی
اســت .توکنایــز از آنجــا کــه در بســتر بالکچیــن اجــرا میشــود ،شــفافیت را افزایــش میدهــد و بــا وجــود قراردادهــای هوشــمند
و بــدون دخالــت افــراد در رونــد اجــرای قــرارداد ،شــرایط بهتــری جهــت جمعســپاری ایجــاد میکنــد« .اســمارت لنــدز »9اولیــن
پلتفــرم جمعســپاری مبتنــی بــر توکنایــز در انگلیــس اســت کــه کاربــران میتواننــد توکــن خــود را از میــان امــاک و مســتغالت،
کشــاورزی و انــرژی انتخــاب کننــد.
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هزینههای تراکنش کمتر
• کاهش مربوط به دولت
طبــق گفتــه ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه در ســال  ،2018متوســط هزینــه بــرای عرضــه اولیــه عمومــی بــا انــدازه کمتــر
از  100میلیــون دالر ،میتوانــد  9تــا  11درصــد باشــد .از آنجــا کــه توکنایــز بســیاری از واســطههای مالــی ،حقوقــی و نظارتــی
را از بیــن میبــرد ،هزینههــای تراکنــش بــه میــزان قابــل توجهــی پایینتــر اســت .براســاس راهکارهــای موجــود ،کارشناســان
اقتصــادی تخمیــن میزننــد کــه مبلــغ کل عرضــه اولیــه توکــن بایــد زیــر  5درصــد باشــد.
•کاهش هزینههای مربوط به تراکنشهای بازار ثانویه
اعتبــارات ســرمایهگذاری در امــاک و مســتغالت معمــوال  10تــا  15درصــد تراکنشهــا را شــامل میشــوند .ایــن عــدد مقــدار
کمیســیونی اســت کــه یــک بــار و هنــگام خریــد صنــدوق ســرمایهگذاری توســط ســرمایه گــذار اتفــاق میافتــد .ایــن نــوع هزینههــا
بــرای داراییهــای توکنایزشــده معنــا نــدارد ،زیــرا ســرمایهگذاران میتواننــد بــه راحتــی توکنهــای موجــود در بــازار ثانویــه را
خریــداری کننــد..
•کاهش هزینههای مربوط به عملکرد واحد مدیریت دارایی

1 Forbes
2 Terragreen
3 Elon City
4 Rael Time
5 Crowdfunding
6 Equity-Based
7 Rewards-Based
8 Donation- Based
9 Smartlands
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قراردادهــای هوشــمند فراتــر از راهحلهــای موجــود ،مدیریــت صنــدوق زیرســاخت را بــه صــورت خــودکار انجــام میدهنــد.
قراردادهــای هوشــمند قــادر هســتند گــزارش عملکــرد مشــتری ،جم ـعآوری و بــه اشــتراکگذاری دادههــا را همزمــان بــا بهبــود
شــفافیت ،تســهیل کننــد.
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2

شفافیت بیشتر
یــک توکــن بهــادار میتوانــد حــق مالکیــت و
مســئولیتهای حقوقــی دارنــده را بــه طــور مســتقیم
بــر روی توکــن و همــراه بــا ســوابق غیرقابــل تغییــر
مالکیــت تعبیــه کند .ایــن ویژگیهــا باعــث افزایــش
شــفافیت در معامــات را شــده و بــه کاربــران ایــن
امــکان را میدهــد تــا بداننــد بــا چــه کســی ســر و
کار دارنــد و چــه کســی قبــا صاحــب ایــن توکــن
بــوده اســت.

3

کاهــش ریســک تعــداد شــرکای مالــی کمتــر
از طریــق عــدم تمرکــز
عدمتمرکــز یکــی از گزارههــای ارزش کلیــدی
بــرای اکثــر راهحلهــای مبتنــی بــر بالکچیــن
اســت .فایــده سیســتمهای غیرمتمرکــز ایــن اســت
کــه هیــچ نقطــه مرکــزی شکســتی وجــود نــدارد .در
زمینــه مالــی ،ایــن بــدان معنــی اســت کــه ریســک
شــرکای مالــی کمتــر اســت ،زیــرا سیســتمها
میتواننــد بــدون نیــاز بــه اعتمــاد بــه شــخص ثالــث
کار کننــد.

توکنایز؛ کلید تحول اقتصاد در دوران تحریم

تکمیــل معامــات ثانویــه اوراق بهــادار خصوصــی
میتوانــد هفتههــا یــا حتــی ماههــا طــول بکشــد.
بــرای اوراق بهــادار ذکــر شــده ،بــا فــرض اینکــه
معاملــه مطابقــت داشــته باشــد و اوراق بهــادار
بــدون تاخیــر تحویــل داده شــوند ،معمــوال زمــان
تســویه حســاب ســه روز کاری اســت .از آنجــا کــه
معامــات توکنایــز بــه صــورت همتــا بــه همتــا و
بــدون ذخیرهســازی در یــک انبــارداده متمرکــز
انجــام میشــود ،معامــات همیشــه مطابقــت دارنــد
و بنابرایــن تاخیــر در تحویــل توکــن بهــادار معنــا
نــدارد .عــاوه بــر ایــن ،صرافیهــای رمزنــگاری 24
ســاعت شــبانهروز و هفــتروز در هفتــه فعالیــت
میکننــد و نقدینگــی و امــکان کشــف قیمــت را در
طــول روز فراهــم میکننــد.

دسترســی بــه منابــع داراییهــای فریــز
شــده
توکنایــز میتوانــد طیــف وســیعی از ارائهدهنــدگان
ســرمایه غیرســنتی را وارد زیرســاختها ،از جملــه
خردهفروشــی و ســایر ســرمایهگذاران در مقیــاس
کوچکتــر کنــد .توکنایــز مالکیــت ســهمی از ارزش
دارایــی را امکانپذیــر میکنــد و بســیاری از
جنبههــای فرآینــد کاری مشــتری را خــودکار
میکنــد .ایــن موضــوع هزینههــای تراکنــش
را کاهــش میدهــد و باعــث میشــود انــدازه
ســرمایهگذاریهای کوچکتــر از نظــر مالــی بــرای
صنــدوق هــای زیرســاختی و اشــخاص دیگــری کــه
توکــن صــادر مــی کننــد ،عملــی شــود.

4

5

افزایش کارایی تراکنش

6

غلبه بر محدودیت اندازه کوچک پروژه
دسترســی بــه تامیــن اعتبــار ارزان یکــی از موانــع
اصلــی تامیــن مالــی زیرســاختها بــا مقیــاس
کوچــک اســت .منابــع تامیــن مالــی خصوصــی
معمــوال بــه دلیــل بــاال بــودن هزینههــای معامالتــی،
اقتصــادی نیســتند .ایــن موضــوع یکــی از دالیلــی
اســت کــه پروژههــای زیربنایــی کوچــک بایــد بــه
ســرمایهگذاری عمومــی متکــی باشــند و بــرای
جــذب ســرمایه خصوصــی تــاش کننــد .بــا اســتفاده
از توکنایــز در زیرســاختهای بــا مقیــاس کوچــک،
همانطــور کــه در ابتــدا توضیــح داده ش ـد ،میتــوان
هزینههــای دقــت و تراکنــش را بهطــور قابــل
توجهــی کاهــش داد.
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نوع شناسی قانونگذاری توکنایز
در بخــش قبــل مفهــوم توکنایــز و کاربردهــای آن در عمــل،
تشــریح شــد .ایــن بخــش قانونگــذاری توکنایــز در دنیــا مــورد
بررس��ی ق��رار میگیـ�رد .یکــی از مشــکالت بــزرگ در موضــوع
توکنای��ز ،نداشتــن اجمـ�اع ب��ر روی تعاری��ف و در نتیج��ه عــدم
تنظیــم مقــررات واضــح در ایــن حــوزه اســت .زمانیکــه صحبــت
از رمزارزهــا و مبــادالت پرداختــی بــه میــان میآیــد بانکهــای
مرکــزی در بخــش قانونگــذاری وارد میشــوند ،امــا متصــدی
رگوالتــوری توکنایــز در کشــورهای مختلــف ،متفــاوت اســت.
نگــرش کشــورها بــه عرضــه اولیــه توکــن ،صــدور و فــروش
توکنهــا عــاوه بــر تفــاوت بــا یکدیگــر ،در طــول زمــان تغییــر
میکنــد .بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع توکنایــز و کاربردهــای
فراوانــی کــه دارد ،بیشــتر کشــورها بــه ســمت قانونگــذاری
ایــن مســیر گام برداشــتهاند .در ادامــه ،بــا بررســی چارچــوب
قانونگــذاری توکنایــز ،نگاهــی کلــی بــه سیاســتهای کالن
کشــورها در ایــن خصــوص خواهیــم داشــت.

شکل  -6چارچوب اساسی جهت تجزیه و تحلیل حقوقی -قانونی توکنایز

طبیعت و شکل دارایی
توکنهــای صادرشــده در بســتر بالکچیــن میتواننــد نشــاندهنده توافقــات ســنتی ماننــد ســهم مشــترک ســهام و یــا شــکل
جدیــدی از دارایــی باشــند .از ایــن رو الزم اســت قانونگــذاران میــان داراییهــای فیزیکــی و دیجیتــال تمایــز قائــل شــوند.

چارچوب قانونگذاری توکنایز
اصطــاح توکــن بســته بــه زمینــهای کــه در آن مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد ،معانــی متفاوتــی دارد .در نتیجــه
قانونگــذاران بــا چندیــن چالــش روب ـهرو هســتند .ابتــدا
الزم اســت بــا تفاوتهــای میــان توکنهــا بــه خوبــی آشــنا
شــوند ،در مرحلــه بعــد اصطالحاتــی مناســب کــه نشــاندهنده
اهــداف رگوالتــوری اســت ،انتخــاب نماینــد و در نهایــت بایــد
اطمینــان پیــدا کننــد در تمامــی بیانیههــا از همــان اصطالحــات
اســتفاده میشــود .بــرای مثــال اگــر رمــزارز معــادل کلمــه
کریپتوکارنســی 1انتخــاب میشــود نبایــد ارزرمــز ،رمزارزینــه یــا
عبــارات دیگــر مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد .جهــت قانونگــذاری
صحیــح در مــورد توکنایــز الزم اســت مالحظاتــی مدنظــر قــرار
بگیرنــد :طبیعــت و شــکل دارایــی ،ایجــاد توکــن ،توزیــع اولیــه ،و
تجــارت بــازار ثانویــه و نــوع واســطهای کــه خدمــات مرتبــط را
تامی�نـ میکنندــ .شــکل زیــر بــه عنــوان یــک چارچــوب اساســی
جهــت تحلیــل حقوقــی و قانونــی فعالیتهــای توکنایــز عمــل
میکنــد .همانطــور کــه در شــکل  6نش��انداده ش��دهاس��ت،
ایــن ســه مجموعــه مالحظــات بــه طــور نزدیکــی بــه هــم گــره
خوردهانــد و یکدیگــر را تحتتاثیــر قــرار میدهنــد .درک
هــر بعــد توســط قانونگــذاران و سیاســتگذاران ،بــر چگونگــی
نگــرش آنهــا و تنظیــم جنبههــای دیگــر فعالیتهــای مرتبــط،
تاثیــر خواهــد گذاشــت.
1 Cryptocurrency
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جدول  -3وجه تمایز میان طبیعت و شکل دارایی

جــدول  3لیســتی از ابعــاد کلیــدی کــه میتوانــد بــه عنــوان ابــزاری جهــت ارزیابــی ماهیــت یــک دارایــی دیجیتــال خــاص
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد ،ارائــه میدهــد .ایــن فهرســت از مالحظــات میتوانــد بــه تنظیمکننــدگان و ســایر ســهامداران
در تمایــز بیــن «شــکل» و «طبیعــت» کمــک کنــد و مشــخص کنــد کــدام توکنهــا ،تنهــا یــک متغیــر مبتنــی بــر
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بالکچیــن از یــک ابــزار شناختهشــده هســتند کــه بــه یــک راهحــل قانونــی سفارشــی نیــاز دارنــد.
جدول  -4رویکرد چند بعدی جهت ارزیابی ماهیت توکن

بعد

توضیح

مثال

شرکای تجاری

تایید ماهیت صادر کننده توکن و
تعهدات قانونی بالقوهای که ممکن
است بهوجود آید.

شرکتها ،اکوسیستم ،موسسات بخش دولتی و
خصوصی

نوع ارجاع

نوع ارجاع تعیین کننده این است که
سوابق بالکچین به چه اطالعاتی اشاره
کند .این کار بر اجرای موثر انتقال
مالکیت تاثیر دارد.

 .۱درونی :رمزارزها :بیتکوین ،اتریوم
 .۲مختلط :وان گرم؛ توکنی قابل مبادله برای
طالی فیزیکی ذخیره شده
 .۳بیرونی :توکن حسابداری به طور انحصاری برای
اهداف نگهداری سوابق استفاده میشود.

برخــی از فعالیتهــای واســطهای ماننــد پرداخــت بــه صــورت ســنتی در سیســتمهای مالــی صــورت میگرفتهانــد ،و بعضــی ماننــد
کیــف پــول الکترونیکــی جدیــد بــه حســاب میآینــد کــه الزم اســت هنــگام قانونگــذاری ایــن فعالیتهــا ،لحــاظ شــوند.
ردپای توکنایز در دنیا
توکنایــز بــه عنــوان یــک کالس دارایــی جدیــد در نظرگرفتــه میشــود کــه میتوانــد اقتصــاد را متحــول ســازد .نهادهــای نظارتــی
و تنظیــم مقــررات در ایــن مــوج جدیــد از تغییــرات ،بیــکار ننشســتهاند و در بســیاری از کشــورهای دنیــا ،در ایــن حــوزه مقرراتــی
وضــع شــده اســت .در مــورد رگوالتــوری توکنایــز در کشــورهای مختلــف ،چندیــن موضــع ممکــن اســت اتخــاذ شــود:
• مقررات موجود :استفاده از قوانین یا مقررات موجود برای فعالیتهای توکنایز
شفافســازی در مــورد کاربــرد ابزارهــای حقوقــی موجــود معمــوال بــا اســتفاده از قوانیــن موجــود رگوالتــوری مدیریــت میشــود.
بخــش عمــدهای از رگوالتــوری موجــود در مــورد کاربــرد و اهمیــت قوانیــن اوراق بهــادار و تــا حــد کمتــری قوانیــن دیگــر ماننــد
مقــررات بانکــی و قوانیــن پرداخــت بــوده اســت .ماننــد موضــع اســترالیا در مــورد عرضــه اولیــه ســکه کــه مشــابه بــا عرضــه اولیــه
اســکناس در نظــر گرفتــه شــده اســت.
• مقررات اصالح شده :اصالح قوانین یا مقررات موجود برای شمول یک یا چند فعالیت توکنایز

کاربرد فنی

مشخصکننده نقشی که توکن در
دفترکل توزیع شده ایفا میکند.

مکانیزم تناسب اقتصادی ،ضروری برای کارکرد
شبکه تایید کنندگان تراکنش و رگوالتوری
رکوردها

آییننامــه اصــاح شــده دامنــه یــک قانــون یــا مقــررات موجــود را گســترش میدهــد تــا بــه طــور صریــح برخــی از فعالیتهــای
توکــن را پوشــش دهــد .اصــاح قانــون پولشــویی اســتونی و قانــون پیشــگیری از تامیــن مالــی تروریســم بــرای پوشــش مبــادالت
توکنایــز و کیــف پولهــا از ایــن دســته اســت.

کاربرد اقتصادی

مشخصکننده نقش اقتصادی توکن
در شبکه

روش پرداخت مانند هزینه به ازای هر تراکنش
توکن

• مقررات سفارشی :وضع قوانین جدید برای فعالیتهای توکنایز

زیرساخت موجود

تحلیل ماهیت و پویایی قدرت پلتفرم
زیربنایی که در آن توکنها صادر،
توزیع و انتقال داده میشوند .شامل
ارزیابی از سلسله مراتب الیه و آیا
داراییها میتواند به راحتی به یک
پلتفرم جایگزین منتقل شوند.

-سیستم دفتر کل توزیع شده با مجوز

دسترسی

مشخص میکند چه کسی میتواند
توکن را نگه دارد ،استفاده کند و
بفروشد .همچنین نقاط دسترسی و
خروج توکنها را مشخص میکند.

-سیستم دفترکل توزیع شده باز و بدون مجوز

 غیر محدود (هرکسی میتواند شرکت کند). محدود :تنها سرمایهگذاران مجاز میتوانند بهتوکنهای امنیتی دسترسی داشته باشند.

قانــون یــا آییــن نامــه جدیــدی کــه بطــور خــاص تصویــب یــا تنظیــم شــده اســت تــا فعالیتهــای توکنایــز را قانونگــذاری کنــد.
قوانیــن سفارشــی چارچــوب قانونــی جداگانــهای را مخصــوص فعالیتهــای توکنایــز ایجــاد میکنــد .قانــون داراییهــای مجــازی
مالــی کشــور مالتــا از ایــن گــروه بــه حســاب میآیــد.
• سازمان مقررات سفارشی :تشکیل یک سازمان مقررات سفارشی
یــک چارچــوب نظارتــی مجــزا بــرای مجموعــهای از فعالیتهــا (بــه طــور معمــول فعالیتهــای فینتــک) اعمــال میشــود ،کــه
فعالیتهــای رمــزارزش تنهــا یــک جنبــه آن اســت .ســازمان مقــررات سفارشــی معمــوال ابزارهــای قانونــی هســتند .ماننــد قانــون
مکزیــک جهــت تنظیــم موسســات فنــاوری مالــی.
سیاستهای ضد پولشویی /کیوای سی
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ایجــاد توکــن و روشهــای توزیــع اولیــه بســته بــه نــوع توکــن در بخــش اول توضیــح داده شــد ،دارد .پــس از ایجــاد و
توزیــع توکنهــا ،میتــوان آنهــا را تعویــض و مبادلــه کــرد و بــه روشهــای مختلــف در بازارهــای ثانویــه انتقــال داد ،کــه
میتوانــد اشــکال مختلفــی از جملــه دفتــرکل توزیــع شــده و پلتفرمهــای مبادلــه داشــته باشــد.

بعضــی از افــراد معتقدنــد یکــی از اهــداف اصلــی رمــزارزش جابهجایــی آزادانــه و بــدون نظــارت نهادهــای حاکمیتــی اســت .از
طرفــی نمیتــوان امــکان بــه وجــود آمــدن تقلــب و جرایمــی ماننــد پولشــویی در ایــن بســتر را انــکار کــرد .بنابرایــن یکــی از
دغدغههــای اصلـ�ی در توکنای�زـ ،اج��رای مق��ررات ضـ�د پولشـ�ویی و شناس��ایی مش�تـریان استــ .کیوایســی فرآینــدی اســت کــه
توســط شــرکتها بــه منظــور اطمینــان از هویــت مشتریانشــان بــه کار مـیرود .معمــوال در کشــورهای مختلــف در ارتبــاط بــا اصــل
کیوایســی قوانینــی توســط بانکهــای مرکــزی وضــع میشــود .بیشــترین تاکیــد کیوایســی بــرای شناســایی دقیــق مشــتریان
بانکــی و جلوگیــری از انجــام فعالیتهــای پولشــویی توســط آنهاســت.

فعالیتهای واسطهای

در جهان چه میگذرد؟

ایجاد توکن ،توزیع اولیه ،و تجارت بازار ثانویه

اگرچــه یکــی از اهــداف اصلــی بالکچیــن حــذف طرفهــای ســوم قابــل اعتمــاد اســت ،اکوسیســتم توکنایــز شــاهد رشــد ســریع
فعالیتهــای اصلــی واســطهای اســت کــه برخــی از آنهــا عبارتنــد از ایجــاد و توزیــع توکــن ،ذخیــره ،مبادلــه ،پرداخــت و اســتخراج.

در بحــث قانونگــذاری توکنایــز ،برخــی از کشــورها میــان توکنهــای بهــادار و ســایر توکنهــا تفــاوت قائــل میشــوند .از آنجــا کــه
توکنهــای بهــادار قراردادهــای ســرمایهگذاری هســتند کــه بــا پیشبینــی ســود آینــده بــرای ســهام فروختــه میشــوند ،تحــت
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پوشــش قوانیــن اوراق بهــادار هســتند .در ایــاالت متحــده ،یــک توکــن بهــادار زیــر دســته اوراق بهــادار فــدرال اســت و میتوانــد
از یکــی از مقــررات  ،Dمقــررات  A+یــا مقــررات Sتبعیــت کنــد .مقــررات  Dمعافیتــی اســت کــه بــه عرضهکننــدگان اجــازه
میدهــد توکنهــای خــود را در کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار 1ثبــت نکننــد ،مشــروط بــر اینکــه فقــط اوراق بهــادار را بــه
ســرمایهگذاران معتبــر بفروشــند و اطمینــان حاصــل کننــد کــه کلیــه اطالعــات ارائــه شــده در طــول درخواســت بــرای اوراق
بهــادار «عــاری از اظهــارات غلــط و غیرمعتبــر اســت» .مقــررات  A+بــه شــرکتها امــکان میدهــد تــا بــرای مبلــغ حداکثــر
 50میلیــون دالر ،اوراق بهــادار واجــد شــرایط کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار بــرای ســرمایهگذاران
غیرمعتبــر منتشــر کنــد .مقــررات  Sبــرای شــركتهاي مســتقر در خــارج از آمريــكا كــه مشــمول
شــرط ثبتنــام تحــت قانــون اوراق بهــادار ســال  1933هســتند ،اعمــال ميشــود .بــا ایــن حــال ،ایــن
شــرکتها همچنــان بایــد بــه قوانیــن اوراق بهــادار و همچنیــن هــر کشــوری کــه در آن توکــن بهــادار
خــود را ارائــه میدهنــد ،پایبنــد باشــند .در اروپــا نیــز هماننــد آمریــکا ،اگــر یــك توکــن دیجیتالــی تــازه
صــادر شــده دارای ویژگیهــای اوراق بهــادار باشــد ،در آن صــورت فــروش آن تحــت قوانیــن اوراق بهــادار
اتحادیــه اروپــا قــرار میگیــرد و صادرکننــدگان توکنهــای بهــادار نیازمنــد گرفتــن مجــوز از نهادهــای رگوالتوریهــای مالــی
کشــوری کــه در آن فعالیــت دارنــد ،هســتند .در آســیا در حــال حاضــر فــروش توکــن در چیــن و کــره جنوبــی ممنــوع اســت
امــا اکثــر نهادهــای قانونگــذار مالــی در موضــوع انتشــار توکنهــای بهــادار نســبت بــه همتایــان خــود در ایــاالت متحــده و اروپــا،
موضــع مشــابهی اتخــاذ کردهانــد .ســیر قانونگــذاری توکنایــز چندیــن کشــور ،در جــدول 5آورده شــده اســت.

اســت .کشــورهای اســامی ماننــد امــارات متحــده عربــی و بحریــن بــه عنــوان پیشــتازان ایــن حــوزه در آســیا ،عــاوه
بــر عالقهمنــدی بــه اســتفاده از بالکچیــن و بســتن قراردادهــای مشــاوره بــا موسســات بینالمللــی ماننــد ریپــل
 ،با توسعه پلتفرمهای مبتنی بر توکن ،در حال ارتقای جایگاه خود در جهان بالکچین هستند.

قانونگــذاری توکنایــز در انگلســتان بــه اینکــه آیــا فعالیتهــای مرتبــط بــا آن تحــت خدمــات مالــی و بازارهــای انگلســتان صــورت
میپذیــرد یــا خیــر بســتگی دارد .در ایــن کشــور هــر ســه دســته توکنهــای بهــادار ،پرداخــت و کاربــردی مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد .مرجــع راهبــرد امــور مالــی انگلســتان متصــدی قانونگــذاری در حــوزه توکنایــز اســت .چنانچــه شــخصی در اوراق بهــادار
قابــل انتقــال بــه غیــر ماننــد ســهام معاملــه کنــد ،در صورتــی کــه توســط مرجــع راهبــرد امــور مالــی انگلســتان مــورد تاییــد قــرار
نگرفتــه باشــد ،مرتکــب جــرم شــده اســت .اگرچــه طبــق قانــون انگلســتان دســتورالعملهایی در مــورد توکنایــز ارائــه شــده اســت،
امــا بــا توجــه بــه ماهیــت جدیــد ایــن فنــاوری ،هنــوز زمینههایــی بــرای عــدم شــفافیت وجــود دارد .مرجــع راهبــرد امــور مالــی
انگلســتان بــه عنــوان بخشــی از تعهــدات خــود بــرای ارتقــا رقابــت در انگلســتان ،ســازوكاری جهــت كمــك بــه شــركتهایی كــه بــه
دنبــال شــفافیت در مــورد رگوالتــوری محصــوالت و خدمــات خــود هســتند ،ایجــاد كــرده اســت .همچنیــن یــک ســندباکس نظارتــی
وجــود دارد کــه بــه کســبوکارها اجــازه میدهــد بــا مصرفکننــدگان واقعــی ایدههــای نوآورانــه در بــازار را آزمایــش کننــد.
قوانیــن مالیاتــی وضــع شــده توکنایــز در ایــن کشــور بســتگی بــه ماهیــت توکــن مــورد اســتفاده دارد.

جدول  -5سیر قانونگذاری توکنایز در چند کشور

قانونگذاری توکنایز در کشورهای دنیا
در ایــن قســمت ،بــه بررســی وضعیــت قانونگــذاری توکنایــز در  12کشــور از  5قــاره جهــان میپردازیــم .موضــوع
رگوالتــوری توکنایــز بــر خــاف رمزارزهــا بــا مخالفــت جــدی روب ـهرو نشــده اســت و بیشــتر کشــورها تــا جایــی کــه اســتفاده
از توکنهــا مغایرتــی بــا قانونهــای موجــود نداشــته باشــد ،وارد عمــل نمیشــوند .در تحقیقاتــی کــه توســط موسســه اینــوارا
در ســه ماهــه اول ســال  2019انجــام شــده اســت ،نســبت بــه ســه ماهــه چهــارم ســال  2018مقــدار اســتفاده از
توکنهــای بهــادار بــه بیــش از دو برابــر رســیده اســت کــه 56درصدایــن آمــار مربــوط بــه امــارات متحــده عربــی
1 Securities and Exchange Commission
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توزیــع شــده بــرای خدمــات مالــی و همچنیــن بخشهــای دیگــر اقتصــاد ایجــاد کنــد ،مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .در ســوئیس،
فعالیتهــای مربــوط بــه توکنایــز ممنــوع نیســتند و بــه غیــر از مفــاد آییننامــه مبــارزه بــا پولشــویی ،هیــچ اساســنامه یــا مقرراتــی
کــه بــه صــورت اختصاصــی بــرای ایــن موضــوع تدویــن شــده باشــد ،وجــود نــدارد .مالیــات توکنایــر در ســوییس بــه توکنهایــی کــه
در دس��ت افــراد و اش��خاص حقیق��ی اس��ت ،تعل��ق میگی�رـد .ســازمان نظــارت بــر بازارهــای مالــی ســوئیس ،نهــاد قانــون عمومــی کــه
ناظ��ر بــر فعالیته��ای مرتب��ط بانکـ�ی و همچنی��ن ب��ازار اوراق به��ادار و صندوقه��ای س��رمایهگذاری در س��وئیس اســت ،ســه دســته
توکــن را بــه رســمیت میشناســد :توکــن دارایی،توکــن کاربــردی و توکــن پرداخــت.

نقــش اساســی در توســعه بینالمللــی بالکچیــن بــازی میکنــد .در حــال حاضــر موضعــی در مــورد مالیــات توکنهــا وضــع نشــده
اســت و از نظــر اداره مالیــات فــدرال امــارات طبــق قوانیــن فــدرال و آییننامههــای اجرایــی ،بــه نــوع توکــن بســتگی دارد .در امــارات
قوانیــن بیشــماری بــرای مبــارزه بــا پولشــویی وجــود دارد و پلتفرمهایــی ماننــد وان گــرم جهــت توکنایــز طــا بــه خوبــی کار
میکننــد.

فرانســه در ادغــام فناوریهــای بالکچیــن در چارچــوب حقوقــی جــزو پیشــگامان محســوب میشــود .توکنهــای مــورد قبول ناظــر بازار
ســهام فرانســه توکــن کاربــردی و توکــن بهــادار اســت .دولــت فرانســه در تالش اســت تــا چارچــوب حقوقی مطلــوب جهت اســتفاده از
بالکچیــن را ایجــاد کنــد و فرانســه در حــال حاضــر بــه عنــوان یــک کشــورطرفدار بالکچیــن و رمزنــگاری نســبت بــه برخی کشــورهای
دیگــر ،بــه نــوآوری و پروژههــای کارآفرینــی در ایــن حــوزه میپــردازد .هیــچ مقــررات خاصــی در مــورد توکنایــز وضــع نشــده اســت،
مگــر اینكــه در چارچــوب قانونــی موجــود حاكــم بــر عرضــه و تجــارت اوراق بهــادار قــرار گیرنــد .همچنیــن حســابداری و رســیدگی
مالیاتــی درآمدهــای حاصــل از توکنایــز ،در فرانســه نامشــخص اســت .بــرای بهبــود اطمینــان ،اداره ملی اســتاندارد حســابداری فرانســه
در حــال حاضــر همــکاری نزدیکــی بــا دولــت فرانســه و اداره امــور مالیاتــی فرانســه بــرای انتشــار راهنماییهــای خــاص عمومــی
قبــل از پایــان ســال جــاری دارد.

از ســنگاپور بــه عنــوان یکــی از «پناهگاههــای رمزنــگاری» جهــان یــاد میشــود ،زیــرا در درجــه اول ســنگاپور یــک مرکــز
مالــی جهانــی اســت و دومــا حکومتــی متعــادل از جنبههــای قانونــی و نظارتــی دارد کــه توســط اداره پولــی ســنگاپور
انجــام میشــود .رویکــرد ایــن اداره تنظیــم فضــای الزم جهــت ایجــاد نــوآوری و در عیــن حــال حمایــت از ســرمایهگذاران و
بخصــوص عمــوم مــردم اســت .صــدور توکنهــای بهــادار بایــد تحــت نظــارت اداره پولــی ســنگاپور صــورت پذیــرد امــا توکــن بــه
خــودی خــود در ســنگاپور قانونگــذاری نمیشــود؛ بــا ایــن حــال ،فعالیتهــای پیرامــون توکــن یــا خصوصیاتــی کــه ناشــی از آن
فعالیــت اســت ،تعییــن میکنــد توکــن بایــد تحــت رگوالتــوری اوراق بهــادار یــا ســایر قوانیــن تنظیــم شــود .کس ـبوکارهایی کــه
توکنهــای بهــادار را جهــت اســتفاده از کاالهــا و خدمــات پذیرفتهانــد ،مشــمول قوانیــن مالیــات بــر درآمــد هســتند .جهــت مبــارزه
بــا پولشــویی ،اداره پولــی ســنگاپور ،چارچوبــی بــرای فعالیتهــای واســطهای معرفــی کــرده اســت.

امــارات متحــده عربــی یکــی از حامیــان سرســخت فنــاوری بالکچیــن اســت .چشــمانداز بالکچیــن  2021امــارات متحــده
عربــی در آوریــل ســال  2018راه انــدازی شــده اســت و هدفگــذاری آن در طــی ســه ســال انجــام 50درصــد از کل معامــات
دولــت فــدرال بــر روی پلتفــرم بالکچیــن اســت .پیشبینــی میشــود ایــن ابتــکار عمــل موجــب صرفهجویــی چشــمگیر 11
میلیــارد بشــکه نفــت 398 ،میلیــون ســند چــاپ شــده 1/6 ،میلیــارد کیلومتــر رانندگــی و  77میلیــون ســاعت کار در ســال شــود.
دولــت امــارات متحــده عربــی متعهــد بــه توســعه توکنهــای پرداخــت خــود اســت .دبــی بــا ایجــاد شــورای جهانــی بالکچیــن

هیــچ ابــزار قانونــی جدیــدی جهــت تنظیــم مســتقیم توکنایــز در هنگکنــگ وجــود نــدارد و عــدم قطعیــت
بــه وضــوح دیــده شــود .منابــع ثانویــه قانونــی یعنــی دبیــر خدمــات مالــی و خزانــهداری از توکــن بــه عنــوان
«محصــوالت پیچیــده» نــام بــرده اســت و توکنهــای بهــادار تحــت قوانیــن اوراق بهــادار و معامــات آتــی
قــرار میگیرنــد .افــرادی کــه بــا توکنهــای بهــادار ســروکار دارنــد الزم اســت بــرای انجــام فعالیتهــای خــود مجــوز دریافــت
کنن��د و فعالی��ت بدــون مجــوز ج��رم بـ�ه حس��اب میآی��د .همچنی��ن واسطــههایی ک��ه در توزیــع و بازاریابــی توکنهــای بهــادار
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فعالیــت دارنــد ،ملــزم بــه رعایــت همــه الزامــات قانونــی و نظارتــی موجــود هســتند .بســیاری از حوزههــای قضایــی ،قوانیــن و
مقــررات ســختگیرانه ضــد پولشــویی و تامیــن مالــی ضــد تروریســم را طبــق توصیههــای مقــرر توســط کارگــروه اقــدام مالــی
کــه یــک ســازمان بینالمللــی جهــت استانداردســازی سیســتمهای ضــد پولشــویی و تامیــن مالــی ضــد تروریســم در سراســر
جهــان اســت ،اجــرا کردهانــد .بــه طــور کلــی ،در هنگکنــگ هیــچ مالیــات بــر ســود ســرمایهای از فــروش و مبــادالت توکنهــا،
وجــود نــدارد.

		

چشـمانداز بحریــن تبدیــل شــدن بــه قطــب فینتــک در خاورمیانــه و شــمال آفریقاســت .از ایــن رو در ســال  ،2019بانــک مرکــزی
قوانیــن جامــع مرتبــط بــا توکنهــای بهــادار و پرداخــت را صــادر و اعــام کــرده اســت .جهــت اجرایــی کــردن قوانیــن وضــع شــده
در محیــط واقعــی کوچــک ،سندباکســی بــه ســبک انکوباتــور توســط بانــک مرکــزی طراحــی و پیادهســازی شــده اســت .در ایــن
ســندباکس شــرکتهای فعــال در زمینــه بالکچیــن بــا پلتفرمهــای مبادلــه توکــن بــا کاربــران واقعــی بــه فعالیــت میپردازنــد.

در ایــاالت متحــده ،توکنهــا مــورد توجــه هــر دو دولــت فــدرال و ایالتــی قــرار گرفتــه و نهادهــای
قانونگ��ذار زی�اـدی از جملــه کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار  ،کمیســیون معامــات کاال و معامــات آتــی،
کمیســیون تجــارت فــدرال وزارت خزانــهداری ،از طریــق خدمــات درآمــد داخلــی و شــبکه اجــرای جرایــم مالــی
در ایــن موضــوع وارد شــدهاند .ب��ا وج��ود ای��ن مشــارکت چشــمگیر قانونگذاریهــای رســمی کمــی در ایــن مــورد رخ داده
اســت .بــه طــور کلــی ،آژانسهــا و سیاس ـتگذاران فــدرال از ایــن فنــاوری بــه عنــوان بخــش مهمــی از زیرســاختهای
آینــده ایــاالت متحــده اســتقبال و بــر لــزوم ایف��ای نق��ش ایــاالت متحــده بــه عنــوان بازیگــر اصلــی در توســعه ایــن فنــاوری
در جهاــن تاکیــد میکننــد .برخــی آژانسهــا خطــر تنظیــم بیــش از حــد قوانیــن دســت و پــا گیــر را تصدیــق کردهانــد
و بــه سیاس ـتگذاران دربــاره تصویــب قوانینــی کــه منجــر بــه ســرمایهگذاری افــراد عالقهمنــد بــه ایــن فنــاوری ،خــارج
از مرزهــای آمریــکاشــود ،هشــدار دادهانــد.

		

مرجــع بــازار ســرمایه کویــت از ســرمایهگذاران درخواســت کــرده نســبت بــه ســرمایهگذاری و برخــورد بــا داراییهــای دیجیتــال
بســیار محتــاط باشــند .درایــن راســتا و بــه دلیــل ظهــور کمپینهــای مختلــف بازاریابــی بــرای ســرمایهگذاری در داراییهــای
دیجیتــال و عــدم وجــود نظــارت نســبت بــه کالهبــردای و نوســانات موجــود ،بــه کاربــران هشــدار داده کــه بــر ایــن تراکنشهــا
نظــارت نــدارد و عواقــب هرگونــه خســارت مالــی بــه عهــده اســتفادهکنندگان خواهــد بــود.
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نگ��رش عمومـ�ی دول��ت کان��ادا از جمل��ه آژانسه��ای نظارت��ی نسـ�بت بـ�ه توکنایـ�ز ترکیبــی از احتیــاط و حمایــت اســت.
احتیــاط از لحــاظ تــاش بــرای حمایــت از ســرمایهگذاران و مــردم و حمایــت از لحــاظ حمایــت از فنــاوری جدیــد .دولــت
کانــادا نیــز در حــال آزمایــش فنــاوری بالکچیــن اســت .شــورای ملــی تحقیقــات نیــز در حــال آزمایــش بالکچیــن بــرای
انتشــار اطالعــات تحقیــق و کمکهــای مالــی در زمــان واقعــی اســت .کمیســیون اوراق بهــادار ،توکنهــا را بــه عنــوان
کاال بــه حســاب م ـیآورد نــه بــه عنــوان پــول .طبــق قوانیــن اوراق بهــادار ،بســیاری از توکنهــا بــه عنــوان اوراق بهــادار
طبقهبنــدی میشــوند و بــر ایــن اســاس بــه توکــن جهــت مبادلــه در بــازار ثانویــه چــراغ ســبز نشــانداده اســت .کانــادا
اولیــن کش�وـری اسـ�ت کــه مقــررات رمــزارزش را در زمینــه مبــارزه بــا پولشــویی تصویــب کــرده اســت.
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کــرده اســت و ایــن امــکان را فراهــم میکنــد تــا چشــمانداز
بــا ســرعت بیشــتری تکامــل یابــد .قانــون اســترالیا در حــال
حاضــر ارز دیجیتــال را بــا پــول برابــر نمیدانــد و توکــن را بــه
عنــوان پــول بــه رســمیت نمیشناســد .دربــاره مالیــات توکــن
در اســترالیا علیرغــم تالشهــای اخیــر اداره امــور مالیاتــی
اســترالیا بــرای شفافســازی عملکــرد قانــون مالیــات ،بحــث
و گفتگوهــای زیــادی بــوده اســت و هنــوز تصمیــم مشــخصی
اتخــاذ نشــده اســت.

بانــک مرکــزی آفریقــای جنوبــی توکنهــای پرداخــت را از پــول الکترونیکــی متمایــز میکنــد .پــول الکترونیکــی معمــوال
بــه عنــوان وســیله پرداخــت توســط افــرادی غیــر از صادرکننــده پذیرفتــه میشــود و بــه جــای پــول نقــد فیزیکــی یــا
واریــزی بــه حســاب بانکــی در صــورت تقاضــا قابــل اســتفاده اســت .امــا توکــن یــک بازنمایــی ارزش اســت کــه میتوانــد بــه
صــورت دیجیتالــی معاملــه شــود و بــه عنــوان واســطه مبادلــه و یــا یــک واحــد حســاب عمــل کنــد ،امــا وضعیــت مناقصــه
قانونــی نــدارد .توکنهــا بــه صــورت متمرکــز /غیرمتمرکــز و قابــل تبدیــل یــا غیرقابــل تبدیــل وجــود دارنــد .توکنهــای
غیرمتمرکــز بــدون مجــوز مدیریــت مرکــزی ،نظــارت و توزیــع میشــوند .توکنهــای غیرقابــل تبدیــل ،ماننــد کیوکوینــز،
بــرای یــک دامنــه مجــازی خــاص در نظــر گرفتــه شــدهاند و نمیتواننــد بهعنــوان ارز واقعــی مبادلــه شــوند .دولــت آفریقــای
جنوبــی جهــت تســریع فعالیتهــای قانونگــذاری در ایــن حــوزه کارگــروه رمــزارزش را تاســیس کــرده اســت .معامــات توکــن
مشــمول قوانیـ�ن مالیاتــی میشـ�وند .جهتــ مب��ارزه ب��ا پولش�وـیی شناســایی و ممیــزی مشــتری و نگهــداری ســوابق تراکنشهــا
یکــی از الزامــات معامــات بــه شــمار میآیــد.

در چنــد ســال گذشــته شــاهد افزایــش شــدید ایجــاد و اســتفاده از توکنهــا در ســترالیا بودیــم کــه منجــر بــه تاســیس شــرکتهایی
ماننــد پاورلجــر و هــاون شــده اســت و ایــن شــرکتها میلیونهــا دالر از طریــق عرضــه اولیــه ســکههای مســتقر در اســترالیا بــه
دســت آورنــد .دولــت مشــترکالمنافع اســترالیا تعهــد گســتردهای بــرای تســهیل رشــد و نــوآوری در بخــش فنــاوری و رمزنــگاری و در
عیــن حــال افزایــش نظــارت آن نیــز برعهــده دارد .تــا بــه امــروز ،دولــت رویکــرد مداخلهگرانـهای در مــورد تنظیــم رمزنــگاری اتخــاذ
توکنایز؛ کلید تحول اقتصاد در دوران تحریم
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توکنایــز در شــرایط فعلــی میتوانــد مــردم بــا راه انداختــن کمپینهــای مختلــف در فضــای مجــازی
کلیــدی بــرای حــل مســائل بــه دنبــال ایجــاد شــفافیت بیشــتر هســتند.
مختلــف باشــد .از طرفــی نمیتــوان
یــک توکــن میتوانــد حــق مالکیــت و مســئولیتهای حقوقــی
چالشهــای پیــش روی توکنایــز در
دارنــده را بــه طــور مســتقیم و همــراه بــا ســوابق غیرقابــل
ایــران را نادیــده گرفــت .در بخــش
تغییــر مالکیــت تعبیــه کند .ایــن ویژگیهــا باعــث افزایــش
آخــر گــزارش بــه بررســی منافــع
شــفافیت در معامــات شــده و بــه کاربــران ایــن امــکان را
و چالشهــای توکنایــز در ایــران پرداختــه شــده اســت و
میدهــد تــا بداننــد بــا چــه کســی ســر و کار دارنــد و چــه
در نهایــت بــا مصاحبــه بــا بازیگــران کلیــدی ایــن موضــوع،
کســی قبــا صاحــب ایــن توکــن بــوده اســت .داشــتن ایــن
ســندباکس را بــه عنــوان مســیری بــرای تجربهگــری توکنایــز
اطالعــات شــفافیت تراکنشهــا را بــه طــور چشــمگیری
در کشــور پیشــنهاد میشــود.
افزایــش میدهــد.
توکنایز ،کلیدی برای حل مسائل کشور
 -1توکنایز و مسئله شفافیت
شــفافیت یکــی از مهمتریــن موضوعــات در نظــام اقتصــادی
کشــورها محســوب میشــود و بــه معنــای در دســترس قــرار
دادن دادههــای بیشــتر و باکیفیتتــر اســت .بــا وجــود شــفافیت،
دولتهــا قابليــت برنامهريــزي اقتصــادي پيــدا ميکننــد و مــي
تواننــد بــه خوبی حکمرانــي کننــد .همچنين اطالعــات اقتصادي
الزم ،در اختيــار همــگان قــرار دارد تــا بــا نــگاه بــه تحــوالت
و تغييــرات بتواننــد بــه درســتی برنامهريــزي کننــد .در ايــن
فضــا ،فعــاالن اقتصــادي اطمينــان الزم بــراي ســرمايهگذاري را
مييابنــد و چــرخ اقتصــاد بــه ســمت جلــو حرکــت میکنــد.
یکــی از ویژگیهــای توکنایــز بــه واســطه اســتفاده از بســتر
بالکچیــن ،ایجــاد شــفافیت بــاال اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه
تمامــی نودهــای یــک شــبکه بــه اطالعــات دسترســی خوانــدن،
نوشــتن و تاییــد تراکنشهــا دارنــد و حتــی در صــورت انتخــاب
مــدل بالکچیــن خصوصــی کــه نودهــای تاییدکننــده تراکنــش
محــدود و شــناخته شــده هســتند ،امــکان حضــور بــه صــورت
ناظــر تراکنــش بــرای ســایر نودهــا وجــود دارد .از طرفــی
اطالعــات ثبــت شــده در تراکنشهــا را نمیتــوان دســتکاری
کــرد ،در نتیجــه ســوابق ثبــت شــده قطعــی و غیــر قابــل تغییــر
هســتند.
بــا ايــن وجــود ،شــفافيت اطالعــات در کشــور مــا دچــار
اشــکاالت فراوانــي اســت و بســياري از اطالعــات اقتصــادي
حتــي در اختيــار دولــت نيــز قــرار نــدارد و دولتمــردان بــا
بــي اطالعــي از وضعيــت واقعــي اقتصــاد کشــور ،برنامهريــزي
و سياســتگذاري ميکننــد .همچنیــن شــفافیت یکــی از
مســائلی داغ ایــن روزهــای کشــور نیــز بــه حســاب میآیــد و
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 -2تو کنایز و مسئله تعاونیهای ناکارا
شــرکتهای تعاونــی 1متشــکل از مجموع ـه افــرادی اســت کــه
بــرای رســیدن بــه منافــع مشــترک گــرد هــم جمــع شــده و
بــا گذاشــتن مقــدار معینــی پــول جهــت خریــد مســکن،
مایحتــاج یــا کســب اعتبــار و وام ،بــا هــم همــکاری میکننــد.
اعضــای تعاونــی در کنــار یکدیگــر ،جمعیتــی کوچــک را پدیــد
میآورنــد کــه بــه عنــوان مثــال در ســاخت مســکن مــورد نیــاز
اعضــا ،بــا جم ـعآوری پــول جزئــی کــه هــر عضــو میپــردازد،
مصالــح مــورد احتیــاج خریــداری و بــه همــان قیمــت تمــام
شــده یــا ســود بســیار جزئــی بــه اعضــا فروختــه میشــود.
بــه ایــن ترتیــب واســطههای غیرضــروری در کســبوکار
و صاحبــان اینگونــه مشــاغل کاذب حــذف میگردنــد.
قانــون بخــش تعاونــی در ســال  ۱۳۷۰بــه تصویــب مجلــس
شــورای اســامی رســید .مــاده اول ایــن قانــون ،در اهــداف
بخــش تعاونــی سیســتم اقتصــادی ایــران جلوگیــری از
کارفرمــای مطلــق شــدن دولــت ،اشــتغالزایی ،پیشــگیری
از تمرکــز و انحصــار عنــوان شــده اســت .در دهــه  ۱۳۸۰و
اوایــل  ۱۳۹۰بــا اجرایــی شــدن اصــل  ۴۴قانوناساســی ،در
خصوصیســازی بخشهــای دولتــی ،تعاونیهــا بــه عنــوان
مهمتریــن بخــش خصوصــی در ایــن واگــذاری مــورد توجــه
قــرار گرفتنــد .کمتــر فــردی اســت کــه در کشــور عضویــت در
تعاونــی را تجربــه نکــرده و بــه دلیــل مشــکالت پیــش آمــده،
متضــرر نشــده باشــد ،چــرا کــه در تعاونیهــا ابــزاری جهــت
شفافســازی و نظــارت در دســترس نبــود.
در شــبکه توکنایــز عــاوه بــر حضــور نودهــای تاییدکننــده
تراکنــش ،نودهــای ناظــر امــکان حضــور دارنــد و تمامــی
تراکنشهــا در بلوکهــا بــه صــورت زنجیــروار نگهــداری
میشــوند .هــر بلــوک تابــع هــش 2بلــوک قبلــی خــود را نگــه
مــیدارد و بــا هرگونــه دســتکاری در اطالعــات ،تابــع هــش
1 Consumers’ cooperative
2 Hash Function

بــا مشــکل اعتبارســنجی رو بهــرو هســتند
و بــرای حــل ایــن مشــکل بــه ســفته روی
میآورنــد .امــا بــه اعتقــاد اقتصاددانــان
چنانچــه ســفتهبازی در یــک کشــور بــه
طــرز گســترده رایــج شــود ،بــه ســامت
اقتصــاد لطمــات جــدی خواهــد زد.

تغییــر پیــدا کــرده و آن بلــوک از درجــه
اعتبــار ســاقط خوهــد شــد .فنــاوری دفتــر
کل توزیــع شــده بــا زیرســاختهای
داخلــی ،تعــادل خوبــی جهــت انتشــار
اطالعــات صحیــح فراهــم میکنــد .ایــن
مــوارد نوآوریهــای قدرتمنــدی هســتند
کــه میتواننــد بــه ردیابــی و بهروزرســانی
چنانچــه در کشــور توکنایــز مورد اســتفاده
اطالعــات در تعاونیهــا کمــک کننــد.
قــرار بگیــرد افــراد میتواننــد از طریــق
فعالســازی داراییهــای خــود بــا پشــتوانه
 -3توکنایز و مسئله
کــردن آنهــا ،همــراه بــا مکانیزمهــای
واسطهگری
نظارتــی درســت بــدون نیــاز بــه ضامــن
واســطه مالــی در نظــام اقتصــادی ،نهــادی
و ســفته ،از آن بــه عنــوان وثیقــه اســتفاده
اســت کــه میــان عاملهایــی کــه دارای
کننــد و بــه ایــن ترتیــب ســفتهبازی در
کســری و مــازاد نقدینگــی هســتند،
کشــور کاهــش خواهــد یافــت.
کانــال ارتباطــی برقــرار میکنــد تــا
 -4توکنایز و مسئله
جریــان مالــی را از طرفــی کــه دارای
داراییهای فریز شده
مــازاد نقدینگــی اســت بــه ســمت واحــد
کســری بــه درســتی هدایــت شــود .نمونــه
در لغتنامــه کمبریــج ،دارایــی فریــز
ســنتی واســطه مالــی ،بانکهــا هســتند.
شــده بــه دو صــورت تعریــف شــده اســت:
واســطههای مالــی بســته بــه ســاختار
دارایــی کــه بــه دلیــل حکــم دولــت یــا
اقتصــاد کشــورها کــه میتوانــد بانــک
دادگاه قابــل فــروش نیســت و نیــز دارایــی
محــور و یــا بــازار محــور باشــد ،نقشهــای
کــه درآمــد ایجــاد نمیکنــد کــه در
متفاوتــی ایفــا میکننــد .از آنجایــی کــه
اینجــا تعریــف دوم مدنظــر اســت .دارایــی
در کشــورهای پیشــرفته ماننــد آمریــکا و
فریــز شــده ســرمایهای اســت کــه ممکــن
انگلیــس افــراد از ریســکپذیری بــاال و
اســت در اختیــار دولــت ،ســازمانها یــا
بازارهــای مالــی توســعه یافتــه برخــوردار
افــراد باشــد .امــاک دولــت ،واحدهــای
هســتند ،بیشــتر داراییهــای خــود را
مســکونی خالــی و ســکههای طــای
در ســهام ســرمایهگذاری میکننــد.
نگهــداری شــده در گاوصندوقهــا
در کشــورهای بــا ســاختار بــازار محــور،
نمونــهای از داراییهــای فریزشــده
توزیــع ریســک اهمیــت دارد و بــا کاهــش
محســوب میشــود.
بازدهــی در یــک زمــان افــراد ســرمایهها
را بــه ســمت بازارهــای پربازدهتــر هدایــت در ایــران حجــم داراییهــای فریــز شــده
میکننــد .در ایــن شــرایط واســطههای بســیار بیشــتر از اســتاندارد جهانــی اســت.
مالــی از ابزارهــای مشــتقه 1یــا رییــس کل بانــک مرکــزی داراییهــای
تکنیکهــای مشــابه کــه بــه ذات فاقــد فریزشــده را بــه ســه دســته تقســیم کــرد
ارزش مســتقل اســت ،بــرای مدیریــت و افــزود :دســته اول ایــن داراییهــا،
داراییهــای غیرقابــل وصــول و غیرجــاری
ریســک اســتفاده میکننــد.
هســتند؛ در دســته دوم بدهیهــای
در ایــران ســفتهبازی 2در معامــات رواج
دولــت جــای میگیرنــد و گــروه
زیــادی دارد و در حــال حاضــر در افــراد
ســوم امــوال غیرمالــی هســتند یعنــی
جهــت گرفتــن وام و خریدهــای قســطی
داراییهــای بانکهــا کــه در طــول
 1 Derivative Contractســالهای گذشــته بــه ملــک و ســاختمان
2 Speculation

و ســهام و بنــگاه تبدیــل شــدهاند.
ایــن ســه گــروه امــروز  45تــا  50درصــد
کل دارایــی بانکــی را تشــکیل میدهنــد
و باعــث میشــوند بــا کاهــش قــدرت
تســهیالتدهی ،نظــام بانکــی نتوانــد
متناســب بــا رشــد اقتصــادی کشــور
توســعه یابــد ،ضمــن ایــن کــه پایــه
ســرمایه بانکهــا هــم در ســطح پاییــن
باقــی مانــده اســت .بــه ایــن ترتیــب در
شــرایطی کــه نســبت کفایــت ســرمایه
بانکهــا در دنیــا بــه  12درصــد میرســد
رقــم متوســط کفایــت ســرمایه بانــک هــا
در ایــران  4.5درصــد اســت .همچنیــن بــر
اســاس سرشــماری نفــوس و مســکن در
ســال  ۱۳۹۵بالــغ بــر  ۳میلیــون و ۸۹۰
هــزار واحــد مســکونی در تهــران وجــود
دارد کــه  ۴۹۰هــزار واحــد ،معــادل ۱۳
درصــد از کل واحدهــای تهــران خالــی
اســت و بــا توجــه بــه رکــود ســاخت و
ســاز احتمــاال تعــدادی از واحدهــای خالــی
دارای ســکنه شــده اســت .بــا ایــن حــال
آمــار خانههــای خالــی تهــران بیــش از دو
برابــر اســتاندارد جهانــی اســت.
توکنایــز بســتری فراهــم میکنــد تــا
افــراد بتواننــد داراییهــای بــدون اســتفاده
خــود را وارد چرخــه اقتصــاد کنــد و عــاوه
بــر حفــظ مالکیــت ،ارزش داراییشــان را
حفــظ کننــد.
 -5توکنایز و مسئله
حفظ ارزش پول ملی
ارزش پــول ملــی از دو جنبــه قابــل
محاســبه اســت :قــدرت خریــد پــول در
داخــل و در مقیــاس خارجــی و بــا نــرخ
برابــری آن بــا ســایر ارزهــا .زمانیکــه نــرخ
برابرــی پوــل مل��ی نســبت بــه ارزش
ارزهــای دیگــر کاهــش پیــدا میکنــد،
تعبیــر دیگــری از کاهــش پــول ملــی
اســت .حجــم نقدینگــی نیــز از عوامــل
موثــر بــر تــورم و کاهــش ارزش پــول ملــی
هــر کشــور بــه حســاب میآیــد.
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مطابــق گــزارش منتشــر شــده از ســوی
بانــک مرکــزی ،حجــم نقدینگــی کشــور
در فاصلــه خــرداد  ۱۳۹۸تــا مــاه مشــابه
ســال گذشــته بیــش از  ۲۵درصــد افزایش
یافتــه اســت .در میــان اجــزا نقدینگــی،
طــی مــدت مــورد اشــاره ،حجــم پــول
نزدیــک بــه  ۵۱درصــد بــاال رفتــه بــه ۳۱۰
هــزار میلیــارد تومــان رســیده اســت .بــا
توجــه بــه ایــن ارقــام ایــران رتبــه پنجــم
در حجــم بــاالی نقدینگــی در دنیــا را بــه
خ��ود اختصـ�اص داده اســت .بــا نوســان
شــدید قیمــت دالر در چنــد مــاه گذشــته،
افــراد زمانیکــه داراییهــای خــود را بــا
دالر مقایســه میکننــد دغدغــه بــیارزش
شــدن دارایــی خــود را دارنــد و بــه همیــن
دلیــل جهــت حفــظ ارزش پــول خــود ،بــه
خریــد طــا و دالر روی میآورنــد .غافــل از
اینکــه بــا توجــه بــه حاشــیه ســودی کــه
در بــازار ســکه و ارز بــه وجــود میآیــد،
حجــم نقدینگــی بــه ســمت ایــن بــازار
روانــه شــده و باعــث میشــود عــاوه بــر
بــاال رفتــن تقاضــا ،ارزش پــول ملــی نیــز
کاهــش پیــدا کنــد.
توکنایــز کــردن داراییهــا و تبدیــل آن
بــه واحدهــای کوچــک ،بــه افــراد بــا هــر
تــوان مالــی اجــازه خریــد ملــک ،طــا و
هــر دارایــی قابــل توکنایــز را میدهــد و بــه
ایــن ترتیــب ،افــراد بــه جــای روی آوردن
بــه بــازار ســکه و ارز ،بــه ســمت اقتصــاد
مولــد حرکــت میکننــد.
-6توکنایز مسئله تحریم
کمپیــن «فشــار حداکثــری» دولــت
ترامــپ علیــه ایــران همچنــان ادامــه
دارد و فهرســت تحریمهــا هــر روز
علیــه ایــران بیشــتر میشــود تــا جایــی
کــه روابــط تجــاری بــا ســایر کشــورها از
جملــه ارمنســتان را نیــز هــدف گرفتــه
اســت .باــ توجـ�ه بــه ایـ�ن ش�رـایط عــدم
برقــراری ارتبــاط بــا ســایر کشــورها،
اســتفاده از رمزارزشهــا ،ارســال پــول و
توکنایز؛ کلید تحول اقتصاد در دوران تحریم
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دارایــی از یــک نقطــه کــره زمیــن بــه
نقطــه دیگــر آن را بســیار ســریع و بــا
کمتریــن کارمــزد ممکــن ســاخته اســت.
از طرفــی تحریمهــا و وجــود تنــش بــا
ســایر کشــورها باعــث بلوکــه کــردن
امــوال و داراییهــای بســیاری از افــراد
در خــارج از مرزهــا و دخالــت مســتقیم
دولتهــا در ایــن مســئله شــده اســت.
از آنجــا کــه ناشــناس بــودن از مهمتریــن
ویژگیهــای ارائــه توکــن در بســتر
بالکچیــن اســت ،بنابرایــن اگــر امــوال
بــه توکــن دیجیتــال تبدیــل شــوند،
امــکان دخالــت و مصــادره آنهــا توســط
دولتهــا عمــا امکانپذیــر نمیباشــد.
-7توکنایز و مسئله
قدرت خرید مردم
قــدرت خرید 1مقــدار کاال یــا
خدماتی اســت کــه میتوانــد بــا یــک
واحد ارزی خریــداری شــود .بــه عنــوان
مثــال ،اگــر شــما در دهــه  ،۱۳80بــا 100
هــزار تومــان بــه یــک فروشــگاه جهــت
خریــد مراجعــه میکردیــد ،نســبت بــه
امــروز قــادر بــه خریــد مقــدار کاالی
بیشــتری بودیــد .ایــن موضــوع نشــان
میدهــد کــه قــدرت خریدتــان در دهــه
 1380بیشــتر بــوده اســت .اگــر درآمــد
پولــی مســتمر یــک فــرد ثابــت باقــی بماند
اما س��طح قیمت افزایــش یابــد ،قــدرت
خریــد درآمدهــا افــت میکنــد.
در ایــران بــه دلیــل شــرایط اقتصــادی
حاکــم و تــورم زیــاد ،قــدرت خریــد مــردم
هرســاله کاهــش پیــدا کــرده و عــدهی
زیــادی از افــراد از جملــه جوانــان بــا
میــزان حقــوق دریافتــی خــود توانایــی
خریــد خانــه یــا زمیــن را حتــی پــس از
چندیــن ســال پسانــداز ندارنــد ،همیــن
امــر ســبب دلســردی جوانــان و تصمیــم
1 Purchasing power

بــه مهاجــرت افــرادی میشــود کــه بــرای
شــکوفا شــدن استعدادهایشــان بودجــه
فراوانــی صــرف شــده اســت .ایــن در
حالــی اســت کــه در برخــی از کشــورها
تســهیالت خریــد مســکن بــه صــورت
قســطی فراهــم شــده اســت.
از ایــن رو بــه نظــر میرســد توکنایــز
راه حــل مناســبی بــرای ایــن افــراد
محســوب میشــود .چــون فــرد میتوانــد
بــا پسانــداز حتــی بخــش کوچکــی از
دریافتــی خــود در هــر مــاه ،یــک دهــم
یــا یــک صــدم از یــک ملــک یــا زمیــن
را خریــداری کنــد و بــه ایــن شــکل هــم
ارزش دارایــی خــود را در برابــر تــورم
سرســامآور ایــن روزهــا حفــظ کنــد و
هــم اندکانــدک بــرای آینــده خــود
ســرمایهای دســت و پــا کنــد.

بــه صــورت توکنایــز در اختیــار دارد میتوانــد بــدون تبدیــل داراییهــای خــود بــه پــول ،بــه صــورت مســتقیم آن را بــا داراییهــای
دیگــر ،تهاتــر نمایــد .بــا وجــود بازاهــای تهاتــری نویــن کارکردهــای پــول کــه شــامل معیــار ارزش ،واســطه ارزش و ذخیــره ارزش
اســت ،تغییــر کــرده و بــه ایــن صــورت نقدینگــی و تــورم کاهــش مییابــد.
یکــی از بزرگتریــن مشــکالت کشــور در بخشهــای مختلــف اقتصــادی کــه باعــث کنــدی و گاه تمــام نشــدن پروژههــا میشــود،
کمبــود نقدینگــی اســت .براســاس اخبــار و گزارشهــای موجــود ،حداقــل  71هــزار پــروژه نیمــه تمــام در کشــور وجــود دارد کــه
بهرهب��رداری تمامیــ آنهاــ ،بودج��ه س�نـگین خــاص خ��ود را میطلب��د .یکــی از راهحلهــای ایــن مســئله ایجــاد بــازار تهاتــری اســت.
بازارهــای تهاتــری از ایــن قابلیــت برخوردارنــد کــه در دوران رکــود اقتصــادی امــکان انجــام فعالیــت هــای بهینــه اقتصــادی را بــا
تســهیل مبــادالت در ســطح بــازار بــه وجــود آورنــد و بــا اســتفاده از یــک ســند اعتبــاری بــرای انجــام معامــات ،مشــکل کمبــود
نقدینگــی در بــازار را بــر طــرف ســازند.
توکنهــا میتواننــد نقــش وســیله مبادلــه اعتبــاری را بــه خوبــی ایفــا کننــد ،هــر فــردی کــه توکــن را در اختيــار داشــته باشــد
مــي توانــد بــا خريــد خدمــات کاال يــا خدمــات مــورد نيــاز خــود در بــازار تهاتــري آن اعتبــار را هزينــه کنــد و بــر اســاس تحقیقــات
صــورت گرفتــه ،بیــش از  70درصــد کاالهــا و خدمــات قابلیــت ورود بــه ایــن بــازار را دارنــد.
-9توکنایز و اقتصاد مردمنهاد
اگــر جامعــه را متشــکل از  4رکــن اساســی سیاســی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی بدانیــم ،حضــور و تاثیرگــذاری افــراد در هــر
یــک از ایــن ارکان قابــل تعریــف اســت .در بخــش اقتصــادی افــراد میتواننــد در نقــش ســرمایهگذار ،تولیدکننــده و مصرفکننــده
باشــند .یکــی از دالیلــی کــه تحریمهــا در حــوزه اقتصــادی ،کشــور را بــا چالشهــای جــدی روبــه رو کــرده ایــن موضــوع اســت
کــه اقتصــاد کشــور مــا دولتــی بــوده و یکــی از اصلیتریــن بازیگــران در اقتصــاد دولــت اســت .بــه همیــن دلیــل بــا محــدود کــردن
دسترس ـیهای دولــت ،فشــار بیشــتری بــه مــردم وارد میشــود .یکــی از راهحلهــای ایــن مشــکل ،حرکــت از اقتصــاد دولتــی بــه
ســمت اقتصــاد مــردم نهــاد بــه معنــای ســپردن کارهــا بــه مــردم و حضــور بهینــه و موثــر آنهــا در اقتصــاد بــه عنــوان تولیدکننــده و
ســرمایهگذار اســت .نکتــه الزم بــه ذکــر ایــن اســت کــه نبایــد اقتصــاد مــردم نهــاد را بــا اقتصــاد خصوصــی اشــتباه گرفــت .مردمــی
کــردن اقتصــاد کــه بیشــتر مواقــع بــه اشــتباه تحــت عنــوان «خصوصــی ســازی» در فضــای سیاس ـتگذاری کشــور مطــرح شــده
اســت ،معمــوال بــا شکســت روبـهرو شــده اســت .در واقــع بایــد گفــت کــه خصوصیســازی ،همــه پــازل اقتصــاد مردمنهــاد نیســت.
یکــی از راههــای تحقــق اقتصــاد مردمنهــاد ،توکنایــز اســت .توکنایــز نــگاه بــه درون بــرای توســعه را افزایــش میدهــد.
بــر پایــه توکنایــز و تحقــق اقتصــاد مــردم نهــاد ،کشــور از اقتصــاد شــرطی فاصلــه گرفتــه و ظرفیتهــای داخلــی بــا کمتریــن
وابســتگی بــه خــارج ،امــکان بیشــترین ارزش آفرینــی داخلــی فراهــم خواهــد شــد.

-8توکنایز و بازار
تهاتری
تهاتــر 2یــا مبادلــه کاال بــه کاال،
قدیمیتریــن شــکل انجــام مبــادالت
در جهــان بــه شــمار مــیرود و بــازار
تهاتــری بــازاری اســت کــه معــادالت در
آن بــر اســاس مبادلــه مســتقیم کاال یــا
خدمــات یــک طــرف بــا کاال و خدمــات
طــرف دیگــر بــدون دخالــت پــول صــورت
میگیــرد .در تهاتــر بــه شــکل ســنتی،
بــه دلیــل محــدود بــودن و تطابــق زیــاد
نیازهــا و تولیــدات دو طــرف ،معامــات بــه
صــورت مســتقیم و پایاپــای انجــام صــورت
میگرفــت امــا امــروزه بــه دلیــل تنــوع
و گســتردگی نیازهــا و تولیــدات امــکان
تبــادل مســتقیم بیــن دو طــرف بســیار
کمتــر اســت .در بازاراهــای تهاتــری نویــن
بایســتی یــک وســیله مبادلــه اعتبــاری
تعریــف شــود تــا بــا مبادلــه آن میــان
اعضــا چرخــه تهاتــری بــه صــورت کامــا
شــفاف انجــام پذیــرد و بدیــن ترتیــب
کســی کــه بخشــی از داراییهــای خــود را
2 Barter

-10توکنایز و افزایش عدالت اجتماعی
عدالــت اجتماعــی 1بــه معنــای تخصیــص منصفانــه منابــع یــک جامعــه اســت .یکــی از عناصــر اساســی عدالــت ،برابــری اســت
کــه تاکیــد آن بــر بهرمنــدی عمومیــت یــک جامعــه از منابــع و منافــع مشــترک موجــود اســت .عدالــت اجتماعــی یکــی از
معیارهــای رضایتمنــدی آحــاد یــک جامعــه بــه شــمار مــیرود.
یکــی از مســائل فعلــی دولــت ایجــاد عدالــت اجتماعــی اســت کــه جهــت مرتفــع ســاختن آن ،بــه پرداخــت یارانــه بــه افــراد
سرپرســت خانــوار و بــه تازگــی یارانــه معیشــتی اقــدام کــرده اســت .شــاید در نــگاه اول ایــن راه حــل ،بــرای کــم کــردن فاصلــه
طبقاتــی مناســب بــه نظــر برســد امــا ایــن موضــوع دولــت را بــا مشــکالتی از قبیــل تامیــن نقدینگــی پرداخــت یارانــه مواجــه
خواهــد ســاخت .از طرفــی یارانههــا بــه صــورت عادالنــه تقســیم نمیشــوند بــه فــردی کــه خــودرو نــدارد ســهمیه بنزیــن تعلــق
نمیگیــرد و تمامــی افــراد نیــز الگــوی یکســانی جهــت مصــرف حاملهــای انــرژی ندارنــد .راهحلهــای موجــود هماننــد توزیــع
ریــال بیــن مــردم و طــرح تخصیــص بنزیــن بــر اســاس کــد ملــی افــراد موفــق نبــوده اســت.
1
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توکنایــز در ایــن مســئله کارگشاســت .افــراد میتواننــد بــه جــای دریافــت معــادل ریالــی یارانــه و بــر اســاس الگــوی مصــرف و
منطق ـهای جغرافیــای زندگــی خــود ،توکــن انــرژی یــا توکــن ســوخت دریافــت کننــد.

اینکــه کــودک در ارتبــاط بــا محیــط بیــرون از جعبــه بــه شــن
آلــوده شــود ،یــا بــه دیگــران و خــودش آســیبی برســد بتوانــد
در چهارچــوب محدودیتهایــی از بــازی خــود لــذت ببــرد.
درســت همانندــ نقش��ی ک��ه سنــدباکس در فینتـ�ک ایفــا
میکنــد؛ درحــوزه فینتــک ،ســندباکس محیطــی آزمایشــی
اســت کــه تحــت رگوالتــوری موسســات نظارتــی قــرار دارد و
شــرکتها میتواننــد محصــوالت و خدمــات خــود را در صورتــی
کــه شــرایط مــورد نیــاز را داشــته باشــند ،بــا حــذف جزئــی یــا
کل قوانیــن آزمایــش کننــد .ســندباکس بــه زبــان ســاده یعنــی
بخــش خصوصــی ،دانشــگاهی و اســتارتاپی اشــراف کامــل بــه
موضــوع نــدارد و رگوالتــور هــم بــا ماهیــت و حــوزه مســئله بــه
خوبــی آشــنا نیســت .ایــده ســندباکس نظارتــی در انگلســتان،
در ســال  ،2015هنگامــی کــه اداره امــور مالــی ،رگوالتــور مالــی
انگلیــس ،اجــرای ایــن چارچــوب نظارتــی را بــرای تشــویق رقابت
و بهبــود عرضــه محصــوالت مالــی در دســترس مصرفکننــدگان
ترویــج کــرد ،متولــد شــد .از آن زمــان ،ســایر کشــورها ماننــد
اســترالیا ،هنگکنــگ ،کــره ،هلنــد ،ســنگاپور و ســوئیس ایــن
ایــده را پیادهســازی کردنــد و ســندباکس مخصــوص
بــه خــود را دارنــد .ســندباکس نظارتــی چنــد هــدف
دارد :انطبــاق بــا ســرعت فزاینــده رشــد شــرکتهای
فینتــک بــرای ایجــاد مقــررات جدیــد ،ایجــاد
فضایــی جهــت نــوآوری شــرکتهای نوظهــور کــه
ممکــن اســت بــه دلیــل وجــود چارچوبهــای
نظارتــی ســفت و ســخت از بیــن برونــد و ایجــاد دانــش بهتــر
نســبت بــه محصــوالت و خدمــات فینتــک کــه منجــر بــه
حمایــت بیشــتر از مصرفکننــدگان میشــود.

در مــورد منفعــت عقالیــی ،احــراز عقالیــی بــودن یــا نبــودن را حاکمیــت عهــدهدار میشــود تــا از اعمــال ســلیقههای شــخصی
جلوگیــری شــود کــه بــر خــاف عــدم مالیــت کــه مطلــق اســت بــه نوعــی تابــع شــرایط اســت .نکتــه مهمــی کــه بایــد در تفــاوت
عدممالیــت و عدممنفعــت عقالیــی مــورد توجــه قــرار داد ،آن اســت کــه گســترش مصادیــق عدممالیــت در مقایســه بــا مصادیــق
عدممنفعــت عقالیــی ،حاکمیــت را بــا مشــکل بیشــتر و جدیتــری روبــهرو میســازد.

در ایــران بــا توجــه بــه چالشهــای پیــش روی توکنایــز بــه
خصــوص مشــکالت حقوقــی و قانونگــذاری ،ایجــاد ســندباکس
بهتریـ�ن مســیر جهــت تجربهگــری ایــن حــوزه جدیــد بــه
نظــر میرســد .اگرچــه ســندباکس نیــز ماننــد مفاهیــم جدیــد
دیگــر اشــتباه گرفتــه میشــود« :ســندباکس صرفــا بــه معنــای
اســتفاده از ایپــیآی 1نیســت و ماموریــت آن نیــز اساســا بــا
شــرکتهای شــتابدهنده متفــاوت اســت» .در ســندباکس الزم
اســت بــه تمامــی بازیگــران کلیــدی توکنایــز اجــازه داده شــود
در بســتری ایمــن بــدون وجــود مقــررات دســت و پــا گیــر بــا
یکدیگــر تعامــل کننــد و در محــدوده تعریــف شــده بــا کاربــران
واقعــی مشــخص و در زمانــی از پیــش تعریــف شــده ،توکنایــز
دارایــی را تجربــه کننــد و در ایــن مســیر ارگانهــای نظارتــی ،بــه
جــای نقــش قانونگــذار ،نقــش حمایتــی داشــته باشــند .بازیگــران
کلیــدی توکنایــز در جــدول  6آورده شــده اســت.

چالشهای توکنایز در ایران
توکنایــز همــراه بــا همــه منافعــی کــه بــه همــراه دارد بــا چالشهــا و ابهاماتــی همــراه اســت .یکــی از چالشهایــی کــه توکنایــز بــا
آن مواجــه میشــود مســائل قانونــی و فقهــی ایــن موضــوع اســت .از نظــر برخــی کارشناســان در ابتــدا الزم اســت مســائل فقهــی
توکنایــز حــل شــود و ســپس حقوقدانهــا اقــدام بــه قانونگــذاری دربــاره آنهــا کننــد ،امــا برخــی از افــراد هماننــد رئیــس ســابق
مرکــز آمــار و انفورماتیــک قــوه قضائیــه حجتاالس�لام والمسـ�لمین حمیدــ ش��هریاری معتقدندــ ت��ا موضــوع اســتفاده از فنــاوری
بالکچیــن بهخوبــی شــکافته نشــود ،بهتــر اســت کــه اظهارنظرهــای صریــح فقهــی در مــورد ایــن تکنولــوژی بیــان نشــود .بــا بررســی
اظهارنظرهــای فقهــی و حقوقــی کنونــی مشــاهده میشــود کــه ســه موضــوع مالیــت داشــتن ،منفعــت عقالیــی داشــتن و ارزش
داشــتن بــا یکدیگــر آمیختــه شــدهاند کــه در ادامــه بررســی میشــوند.
یکــی از مهمتریــن موضوعاتــی کــه در مجامــع فقهــی مــورد بحــث قــرار میگیــرد دربــاره مالیــت داشــتن یــا نداشــتن توکنایــز
اســت .تشــخیص مالیــت داشــتن بــر عهــده شــرع اســت ،بــرای مثــال از منظــر فقــه اســامی شــراب مالیــت نــدارد و در صورتیکــه
خمــره شــراب توســط فــردی شکســته شــود ،کســی نمیتوانــد ادعــای خســارت داشــته باشــد چــرا کــه اساســا مــال بــه حســاب
نمیآی��د .در زمین�هـ مالیــت داش��تن توکنایزــ نظــرات مختلف��ی ارائ�هـ ش��ده اس��ت؛ طب��ق اظه��ار نظ��ر دکتــر حســینعلی ســعدی،
رئیــس دانشــگاه امــام صــادق ،اگــر توکنهــا را پــول در نظــر بگیریــم ،اعتباردهنــده یــا پشــتوانه آنهــا کــه شــبکه اســت ،جــای
چالــش و ابهــام دارد .امــا چنانچــه توکنهــا را از لحــاظ فقهــی در حــوزه ثمنهــا بررســی کنیــم آنــگاه بایــد کنتــرل آنهــا در اختیــار
دولــت و حاکمیــت باشــد .میتــوان توکنهــا را «مــال» هــم فــرض کــرد کــه در فضــای مالیــت ،قوانیــن فقهــی بازتــر هســتند.
در ایــن میــان حجتاالســام ســیدعباس موســویان ،عضــو کمیتــه فقهــی ســازمان بــورس اوراق بهــادار و عضــو شــورای فقهــی
مشــورتی بانــک مرکــزی نظــر دیگــری دارنــد .از نظــر ایشــان از لحــاظ فقهــی و عقالیــی ،مالهــا بــه ســه دســته تقســیممیشــوند.
دســته اول ،مــواردی هســتند کــه ذاتــا بــرای مــردم مطلوبیــت دارنــد و نیــازی از آنهــا را رفــع میکننــد؛ ماننــد کاالهــای مــورد
تقاضــا در بــازار .نــوع دوم مالهــا ،مالهــای اعتبــاری اســت کــه اعتبــار آنهــا توســط یــک شــخص حقیقــی یــا حقوقــی صاحــب
نفــوذ تامیــن میشــود؛ ماننــد اســکناسهایی کــه دولتهــا منتشــر میکننــد .نــوع ســوم ،اموالــی هســتند کــه اعتبــار آنهــا بــه
عــرف عــام اســت و اعتباردهنــده خاصــی ندارنــد؛ بــرای مثــال در زمانهــای قدیــم یــک شــی مثــل عــاج فیــل در میــان مــردم
یــک منطقــه صاحــب ارزش و اعتبــار میشــده اســت .یکــی از دغدغههــای اصلــی مطــرح شــده توســط دکتــر موســویان توهــم
مــال اســت.

ارزش داراییهــا هــم مباحــث جالــب توجهــی را بهویــژه دربــاره پدیدههــای نوآورانــهای همچــون توکنایــز بــه خــود اختصــاص
میدهــد کــه بایــد جــدای از دو مولفــه بــاال مــورد توجــه قــرار گیــرد .اول آنکــه بیارزشبــودن چیــزی بــه معنــای مالیــت نداشــتن
آن نیســت .بنابرایــن بــه صــرف ب ـیارزش بــودن در شــرایطی ،نمیتــوان حکــم بــه مالیــت نداشــتن یــا عــدم منفعــت عقالیــی آن
داد .همچنیــن ،در جایــی کــه بــرای ارزشگــذاری اولیــه و همچنیــن بازخریــد یــک توکــن ،بــه دارایــی باثبــات ارزشــمندی همچــون
طــای بــا وزن و عیــار و اســتاندارد مشــخص اســتناد میشــود ،بــه معنــای فــروش آن دارایــی بهواســطه فــروش توکــن نیســت و
هریــک اســتقالل ذاتــی مالــی و معامالتــی خــود را دارنــد.
سندباکس ،مسیری برای تجربهگری توکنایز در کشور
ایــن روزهــا کلمــه ســندباکس 1زیــاد شــنیده میشــود .ســندباکس یــا جعبــه شــنی از نظــر لغــوی مکانــی اســت کــه کــودکان در
آن شــنبازی را تجربــه میکننــد .نــام ســندباکس بــه دلیــل شــباهت مفهــوم آن بــا جعبههــای شــن بــازی کــودکان انتخــاب
شــده اســت .ایــن جعبههــا محیطــی هماننــد یــک زمیــن واقعــی پــر از شــن را بــرای کــودکان شــبیه ســازی میکننــد تــا بــدون
1 Sandbox
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صادرکنندگان توکن

متولیان

تاییدکنندگان تراکنش تراکنشهای صورت گرفته با استفاده از توکنها الزم است توسط مکانیزم
اجماع از پیش تعریف شده توسط اعضای شبکه مورد تایید قرار بگیرند تا
بتوانند به بلوکهای بالکچین اضافه شوند .تاییدکنندگان تراکنشها میتوانند
ترکیبی از نمایندگان بانکهای خصوصی یا دولتی ،دانشگاهها و انجمنهای
صنفی و اتحادیهها باشند.
ناظران تراکنش

اعضایی از شبکه که تنها امکان مشاهده و رصد تراکنشها در بستر بالکچین را
دارند ،ناظران تراکنش نامیده میشوند .شرکتهای فعال در زمینه بالکچین،
موسسات آموزشی و تحقیقاتی میتوانند در این بخش از سندباکس حضور
داشته باشند.

اپراتور شبکه ارتباطی

اپراتور ،بستر ارتباطی امن مورد نیاز جهت تعامل نودهای شبکه را فراهم
میکند .اپراتورهای داخلی که امکان ایجاد این ارتباط را دارند ،در سندباکس
حضور دارند.

صاحبان دارایی

صاحبان دارایی ،سرمایه دارانی هستند که دارایی قابل تبدیل به توکن در
قالب امالک و مستغالت ،طال و  ..دارند و آن دارایی را جهت توکنایز کردن،
در اختیار صادرکننده توکن قرار میدهند.

در ایــن بخــش از گــزارش بــا نمایندگانــی از بازیگــران کلیــدی
توکنایــز در حوزههــای کســب و کار ،رســانه ،آکادمیــک ،بــورس
و اوراق بهــادار ،قانونگــذاری و بالکچیــن مصاحبــه انجــام شــده
اســت.

-2بزرگترین فرصتی که توکنایز برای
کشور ایجاد میکند ،چیست؟

سید ولیاله فاطمی اردکانی
مدیر عامل بنیاد ققنوس

حضور این افراد با تعریف بازه مجاز دارایی برای حضور در سندباکس الزم
است.

کاربران

نهادهای حاکمیتی

صادرکنندگان توکن نقش صدور و انتشار توکنها را بر عهده دارند .در حال
حاضر دو مجموعه خصوصی در کشور به صورت جدی در این حوزه وارده
شدهاند و حضور نمایندگانی از این شرکتها در سندباکس ،ضروری است.

مصاحبه با بازیگران کلیدی توکنایز در ایران

خریداران دارایی

منظور از خریداران دارایی افرادی هستند که توکنهای منتشر شده را خریده
و بر اساس تعداد توکن ،مالکیت کسری دارایی را به دست میآورند.

سازمان امور مالیاتی
کشور

حضور سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان زیر مجموعه وزارت اقتصاد که
مسئول اصالح نظام مالیاتی و اجرای مالیات بر ارزش افزوده است ،از این رو
حضور کارشناسان سازمان در سندباکس جهت وضع قوانین مالیاتی مترتب بر
توکنایز ضروری است.

بانک مرکزی

بانک مرکزی مسئول اجرای سیاست اعتباری و پولی بر اساس سیاست کلی
اقتصاد کشور است .با توجه به دغدغههای بانک مرکزی مبنی بر رعایت
قوانین ضد پولشویی و خلق نشدن پول در کشور ،حضورکارشناسانی از این
نهاد در سندباکس ضروری به نظر میرسد.

در سازمان بورس و اوراق بهادار عملیات اجرایی بورسها به بورس اوراق
سازمان بورس و اوراق
بهادار تهران ،فرابورس ایران ،بورس کاالی ایران و بورس انرژی ایران واگذار
بهادار
شده است و مسئولیت نظارت بر این بورسها بر عهده شورای عالی بورس
است .از آنجا که صدور مجوز توکنایز در قالب صندوقهای سرمایهگذاری طال
و همچنین بازارهای آنالین بر عهده بورس است ،کارشناسان این سازمان باید
در سندباکس حضور داشته باشد.
سازمان ثبت اسناد و
مدارک قوه قضائیه

قوه قضائیه فراهم کننده بستر حقوقی جهت تایید گواهیهای دیجیتال صادر
شده است به صورتی که در دنیای واقعی هم داشتن توکن مالکیت دارایی را
اثبات کند .حضور کارشناسانی از سازمان ثبت اسناد و مدارک و قوه قضائیه
در سندباکس الزم است.

مجلس شورای اسالمی به عنوان نهاد قانونگذار الزم است در سندباکس
مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسالمی نمایندگانی داشته باشد .مرکز پژوهشهای مجلس نیز به عنوان تنها مرکز
پژوهشی حاکمیتی دارای قانون مصوب و با تاثیرگذاری مستقیم بر روی طرح
ها و لوایح ،نقش مهمی در سندباکس ایفا میکند.

توکنایز؛ کلید تحول اقتصاد در دوران تحریم

بــه همیــن دلیــل عــاوه بــر بــاال رفتــن شــفافیت ،اعتمــاد
هــم بــه طــرز چشــمگیری افزایــش مییابــد و ایــن ویژگــی
برجســته پلتفــرم اســت .ایــن تغییــر در جهــان بیشــتر از
آنکــه یــک فرصــت باشــد ضــرورت اســت .بــرای مثــال اگــر
در حــوزه کشــاورزی و صادراتــی بــه ایــن ســمت نرویــم
قــدرت فروشــمان در جهــان بــه شــدت کاهــش مییابــد.

-1دلیل سرمایه گذاری شرکتهای
خصوصی در توکنایز چیست؟
فنــاوری جدیــد بســیاری از محدودیتهایــی کــه در انقــاب
صنعتــی بــه وجــود آمــد را عــوض میکنــد .معمــاری همتــا
بــه همتــا در ســطح تعامــات اجتماعــی و اینبــار نــه در
یــک ســطح جغرافیــای محــدود بلکــه بــه صــورت جهانــی
انجــام میشــود .در حــال حاضــر خریدهــای مــا بــر اســاس
برندهــا و شــبکههای میانــی اســت ،امــا موضــوع مهــم در
توکنایــز «اقتصــاد اشــتراکی» اســت .در اقتصــاد اشــتراکی
کــه تاکســیهای اینترنتــی و رزرو هتلهــا و اقامتهــای
بومگــردی در ایــران نمونـهای از آن هســتند موضــوع اصلــی
جایگزینــی جمعیــت بــه جــای شرکتهاســت .شناســایی
ارزش و انتقــال آن بــدون مداخلــه حاکمیــت متمرکــز و
ســازمان ناظــر انجــام میشــود و ایــن خــود جمعیــت
هســتند کــه بــه کیفیــت یــک محصــول یــا خدمــت امتیــاز
میدهنــد و اینجاســت کــه اهمیــت بالکچیــن خــودش را
نشــان میدهــد .بالکچیــن غیــر قابــل دســتکاری اســت و

فرصــت ایجادشــده توســط بالکچیــن از دو بعــد قابل بررســی
اســت :بعــد جهانــی و بعــد داخلــی .از بعــد جهانــی ویژگــی
گمنامــی 1کریپتوهــا مطــرح میشــود .بیــت کویــن در حــال
حاضــر ویژگــی گمنامــی را داراســت و بــرای مشــکل کنونــی
کشــور کــه در شــبکه تبــادل جهانــی پــول ،الزم اســت
هویــت ایرانــی بــودن نشــان داده نشــود ،میتــوان از ایــن
ابزارهــا اســتفاده کــرد .همــه کریپتوهــا ناشــناس نیســتند
بیتکویــن و تمامــی رمزارزهایــی کــه ناشــناس بــودن را
دارا هســتند میتواننــد در ایــن شــرایط کمــک کننــد .از بعــد
داخلــی مــا بــا نســل زد 2یــا نســل اینترنــت مواجــه هســتیم
کــه دهــه هفتادیهــا هســتند .ایــن افــراد متفــاوت فکــر
میکننــد و نظــام فعلــی خریــد و فــروش در ایــران بــرای
آنهــا جذابیــت نــدارد .عــدم توجــه بــه نیــاز نســل جــوان
باعــث شــده در حــال حاضــر شــاهد تجــارت  14میلیــارد
دالری بیتکویــن در ایــران باشــیم .ایــن آمــار نشــان
میدهــد نســل جــوان بــه ابزارهــای جدیــد ارائــه خدمــت
و پرداخــت را نســل جــوان دوســت دارد .فــرد نمیخواهــد
دربــازه زمانــی اداری خریــد و فــروش کنــد .بــر اســاس آمــار
پلتفــرم کریپتــو بیشــتر حجــم معامــات آن بعــد از نیمــه
شــب انجــام میشــود .ایــن نســل تعامــات مالــی خــود
را در زمــان و مــکان دلخــواه خــود انجــام میدهــد .امــا
امــروز در فضــای بورســی بیشــترین ســهم بــه کارگزاریهــا
واگــذار شــده اســت .چنانچــه تقــارن اطالعــات وجــود
داشــته باشــد ،همــه افــراد قــادر خواهنــد بــود شــخصا در
بــورس ســرمایهگذاری کننــد کــه ایــن موضــوع بــا کمــک
بالکچیــن قابــل پیادهســازی اســت .ســهم نســل زد در
تولیــد ناخالــص ملــی آمریــکا از 43درصــد عبــور کــرده
اســت و نشــان میدهــد مــدل درآمــد در جهــان در حــال
تغییــر اســت.

1 Anonymity
2 Generation Z
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 -3بزرگترین چالش در توسعه فناوری
توکنایز در کشور چیست؟
یکــی از مشــکالت در پروژههــای بــا ماهیــت فنــاوری ایــن
اســت کــه عملیاتــی شــدن پروژههــا بــا میــزان بلــوغ فنــاوری
اطالعــات ســنجیده میشــود .وقتــی یــک بســتر فنــاوری آماده
میشــود بایــد پــا بــه پــای آن نظــام اقتصــادی ،حقوقــی
و سیاســتگذاریهای کالن مرتبــط بــا آن انجــام شــده
باشــد .از دیــد فنــاوری همــه چیــز آمــاده اســت امــا بایــد یــاد
بگیریــم پــروژه را 100درصــد طراحــی کنیــم و ســپس اجــرا
کنیــم .بخــش خصوصــی کــه نمیتوانــد بــه تمــام اجــزای
هماهنگســازی دسترســی داشــته باشــد و از طرفــی نــگاه
محتاطانــه وجــود دارد بخــش خصوصــی چگونــه میتوانــد بــه
کمــک حاکمیــت بیایــد؟ در ســایر کشــورها هــم وضعیــت بــه
همیــن شــکل اســت بیــش از  70کشــور در فضــای
فینتــک بــه ســمت ســندباکس حرکــت کردهانــد.
ایــن مســئله بــه ایــن معناســت کــه ضروریتریــن
نیــاز یــک شــرکت نــوآور در کشــور نادیــده گرفتــه
شــده اســت .انتظــار بخــش خصوصــی ایــن اســت
کــه مســیری کــه در دنیــا طــی شــده بــا همــان
ســرعت در ایــران طــی نشــود .تجربــه بــه کارگیــری فنــاوری
بــه جغرافیــا و سیاســت وابســته نیســت .بــه افــرادی کــه در
ایــن حــوزه فعالیــت میکننــد بــر فــرض وجــود خــا قانونــی
کــه بعیــد اســت ،بازهــم نبایــد نــگاه مجرمانــه داشــته باشــیم
و بدتــر از تحریمهــای خــارج در شــرایط فعلــی کشــور،
خودتحریمیهــای داخــل اســت.

سپهر محمدی

رئیس انجمن بالکچین ایران

 -1دلیــل حرکــت به ســمت توکنایز چیســت؟

در برخــورد بــا فناوریهــای جدیــد دو راه حــل داریــم:
میتوانیــم آنهــا را نادیــده گرفتــه و کنــار بگذاریــم و
یــا بــه مــوج فنــاوری بپیوندیــم .رفتــاری کــه در حــوزه
پیامرســانها صــورت گرفــت عــدم حمایــت بــه موقــع از
شــرکتهای خصوصــی بــود کــه پــس از ورود و فراگیــر
شــدن اســتفاده از پیامرســان خارجــی ،حمایتهــای
مالــی و غیرمالــی مثمــر ثمــر نبــود .امــروز همراهــی
بــا فنــاوری تحــول آفریــن بــه یــک نیــاز تبدیــل شــده
اســت .در حــوزه بالکچیــن هــم یــک فنــاوری جدیــد
ماننــد ســونامی وارد شــده کــه میتــوان بــا آن همــراه
شــد و از مزایــای آن اســتفاده کــرد و یــا از آن دور
مانــد و عقــب افتــاد .در گذشــته نــوآوری در ســازمان
رخ م ـیداد ،امــا عصــر حاضــر نــوآوری بــاز ،همآفرینــی
مشــترک و جمعســپاری اســت.

 -2مهمترین چالش حوزه توکنایز در
ایران چیست؟
«رگوالتــوری» .قانونگــذاران مــا بــه شــدت محافظــه کار
برخــورد کردهانــد؛ در حالیکــه در بســیاری از کشــورهای
کوچــک ماننــد ســنگاپور بــا خالقیــت خــود ،انــواع مدلهــای
توکــن را تعریــف کردهانــد .در ایــران مــدل شــفاف نیســت
و اگــر یکبــار بــرای همیشــه تکلیــف ایــن موضــوع در کشــور
مشــخص شــود ،خالقیــت بــه طــرز چشــمگیری افزایــش
مییابــد و افــراد بــا کمتریــن میــزان درآمــد میتواننــد بــا
خریــد  1ســانتی متــر مربــع زمیــن ،ارزش دارایــی خــود
را حفــظ کننــد .اگــر در مــورد بیتکویــن حــرام و حــال
بــودن مــورد بررســی قــرار میگیــرد کــه البتــه موضــوع
مهمــی اســت ،چیــزی کــه بــر قانونگــذار واجــب اســت ایــن
اســت کــه در ایــن حــوزه تکلیــف شــرکتهای خصوصــی را
تعییــن کنــد.

 -3کدام توکن در حال حاضر در ایران
قابل پیاده سازی است؟
برجســتهترین توکــن کــه بــرای کشــور مفیــد اســت،
اســتیبل کویــن 1بــا پشــتوانه ارز ثابــت اســت کــه در
مــراودات بینالمللــی قابــل اســتفاده باشــد .پیشــنهاد آقــای
رئیــس جمهــور در مالــزی هــم همیــن بــود کــه یــک ارز بــا
پشــتوانه ثابــت کــه میتوانــد درهــم اســامی بــا پشــتوانه
طــا باشــد بــه همــراه اجمــاع بیشــتر کشــورها ،مــورد توافــق
قــرار بگیــرد و بــا نظــارت بخــش مســتقلی انجــام شــود .بــه
ایــن صــورت صحــت ذخیرهســازی بــه ازای صــدور توکــن
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و بــرای تســویه حســابهای بیــن
المللــی بــه راحتــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
 -4طراحی سندباکس چگونه باید توسعه
یابد؟
بزرگتریــن دغدغــه بخــش خصوصــی نبــود رگوالتــوری
اســت .ســندباکس یــا شــن بــازی بــه زبــان ســاده یعنــی
مــن نمیدانــم بــا ایــن فنــاوری جدیــد چطــور برخــورد
کنــم یــک محیــط آزمایشــگاهی آمــاده شــود کــه میتــوان
در آن محیــط خــاف آییننامههــا عمــل کــرد .ســعه صــدر
قانونگــذاران در همــوار کــردن ایــن مســیر بســیار تاثیرگــذار
اســت بایــد بپذیرنــد در این ســندباکس ممکن اســت اشــتباه
شــود و الزم اســت آییــن نامههــا اشــتباه ،اصــاح شــوند .در
خــرداد  97هیئــت محتــرم وزیــران تصویــب کردنــد بانــک
مرکــزی  3مــاه فرصــت دارد ســندباکس حــوزه فینتــک
را طراحــی کنــد امــا در حــال حاضــر در زمســتان  98هیــچ
سندباکســی طراحــی نشــده اســت .ســندباکس چارچــوب
مشــخص ،زمــان معیــن و نهادهــای ناظــر تعریــف شــده دارد.

1 Stable Coin
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 -1بزرگترین منفعت توکنایز در رایط حاضر
کشور چیست؟
در شــرایطی کــه نقدینگــی کشــور کــم اســت و دســتگاههای
دولتــی اموالــی دارنــد کــه بــه دلیــل ارزش بــاال ،بارهــا و بارهــا بــه
مزایــده گذاشــته شــده اســت و نتوانســته بــه نقدینگــی تبدیــل
شــود ،توکنایــز راه حــل مناســبی اســت .در دســتگاه قضایــی و در
مواقعــی کــه وثیقههــای کالن ضــرورت دارنــد ،افــراد میتواننــد
بــه جــای پــول نقــد از دارایــی خــود در قالــب توکــن اســتفاده
کننــد کــه بــه مراتــب امنیــت آن از پــول نقــد بیشــتر اســت و
تضمینــی جهــت اجــرای عدالــت اســت .یکــی دیگــر از مزایــای
توکنایــز بحــث ایجــاد شــفافیت مالــی بــه دلیــل عــدم تغییرپذیری
اســت.
 -2چالش بزرگ حوزه توکنایز در کشور
چیست؟

جواد جاویدنیا

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی

مباحــث قانونــی و رگوالتــوری بزرگتریــن چالــش ایــن حــوزه
اســت .اینکــه ماهیــت توکنایــز چیســت و کــدام نهــاد میتوانــد
قانونگــذاری کنــد .دومیــن چالــش ایــن موضــوع ،شــفافیت مالــی
ایجــاد شــده اســت .تمامــی تراکنشهــا قابــل ثبــت و نظــارت
هســتند و قابلیــت دســتکاری در تمامــی دفاتــر کل توزیــع شــده
تقریبــا ناممکــن اســت .همیشــه در کشــور در مقابــل آنچــه باعــث
شــفافیت میشــود در مرحلــه اول بــا مقاومتهایــی روبــه رو
میشــود.
 -3طراحی سندباکس برای موضوع توکنایز باید
به چه صورتی انجام شود؟
مرجــع قانونگــذاری در کشــور مجلــس اســت کــه بــه صــورت
معمــول و در مــورد موضوعــات متــداول در بهتریــن حالــت  6مــاه
الــی یکســال طــول میکشــد امــا در مــورد فنــاوری ،سیســتم
حقوقــی و قانونگــذاری مــا چابکــی الزم را نــدارد .بــرای مواجهــه
بــا ایــن فنــاوری الزم اســت ســازوکار حقوقــی جداگانـهای داشــته
باشــیم چــرا کــه ابعــاد مســئله مشــخص نیســت و تنهــا راه
حــل ،درنظــر گرفتــن ســاختار رگوالتــوری جداســت .ســندباکس
و محیطهــای آزمایشــگاهی در ایــن شــرایط کمــک بزرگــی
اســت .ســندباکس نیازمنــد وجــود شــوراهای راهبــری اســت
کــه نمایندگانــی از تمــام بازیگــران در آن حضــور داشــته باشــند.
قوانیــن فقــط تــا پشــت در ایــن ســندباکس معتبــر اســت امــا
درون ســندباکس یــک محیــط امــن ایجــاد میشــود تــا همــه بــا
هــم یــاد بگیرنــد .قانونگــذاران در ســندباکس بایــد جایــگاه خــود
را از اعمــال قانــون بــه نقــش مشــورتی تقلیــل دهنــد تــا فضــای
جدیــد بــه خوبــی شــکل بگیــرد.
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علی نصیری اقدم

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه
عالمه طباطبائی (ره)

 -1بــه نظــر شــما مزیتهــای توکنایــز
کــردن از نظــر اقتصــادی چیســت و تــا
چــه حــد میتــوان در فرآینــد توســعه
کشــور از ایــن ابــزار بهــره بــرد؟
توکنایــز کــردن از نظــر مفهومــی پدیــده جدیــدی نیســت.
تــا جایــی کــه مــن میفهمــم انتشــار نوعــی گواهــی بــرای
داراییهــای مختلــف نظیــر ســهام یــک شــرکت یــا یــک
پــروژه اســت کــه بــه راحتــی قابــل مبادلــه اســت و اجــازه
میدهــد شــرکتها و پروژههــا بــا ســهولت بیشــتری تامیــن
مالــی شــوند .مــا هــم از نظــر کســب و کار و اداره فعالیــت
اقتصــادی و هــم از نظــر اداره زندگــی شــخصی نیــاز داریــم
از داراییهــای خــود اســتفاده کنیــم ولــی ابزارهــای موجــود
چنیــن امکانــی را بــه مــا نمیدهــد و همــان طــور کــه دســوتو
اشــاره میکنــد داراییهــای مــا مــرده اســت و زایــش نــدارد. .
گاهــی مدیــران شــرکتها در مــورد داراییهــای بــزرگ خــود
صحبــت میکننــد و از نداشــتن نقدینگــی بــرای پرداخــت
حقــوق شــب عیــد کارکنــان نگراننــد .آنهــا الزم دارنــد
بــرای گــذار از دوره بحرانــی خــود منابعــی را تامیــن کننــد
ولــی بانکهــا و دیگــر نهادهــای تامیــن مالــی بــه آنهــا قــرض
نمیدهنــد چــرا کــه بــرای آنهــا شایســتگی اعتبــاری قائــل
نیســتند .حــال آنکــه اگــر یکــی از داراییهــای آنهــا را بتــوان
پشــتوانه انتشــار گواهــی دیجیتــال غیــر قابــل جعــل در
بســتر بالکچیــن قــرار داد ایــن مشــکل حــل میشــود.

برخــی از آنهــا مشــکالت زیــادی را از حیــث شــفافیت
اقتصــادی ایجــاد میکنــد .در حالــی کــه در بســتر بالکچیــن
ایــن مشــکل حــل میشــود.
نکتــه بعــدی فراگیــری توســعه اســت .در حــال حاضــر
افــراد بســیار محــدودی از طریــق بــازار ســرمایه در خریــد
و فــروش اوراق مشــارکت میکننــد و همیــن افــراد محــدود
هــم از کمــک نهادهــای تخصصــی بهــره میگیرنــد .در بســتر
زنجیــره بلــوک ایــن امــکان وجــود دارد کــه ارزش گواهــی
هــای مالکیــت بــه نحــوی بشــکند کــه افــراد زیــادی بــا
هــر ســطح از ثــروت بتواننــد در بــازار مشــارکت کننــد و از
مواهــب آن بهرهمنــد شــوند.
 .2بــه نظــر شــما در ایــن فرآینــد بــا چــه موانعــی
مواجه هســتیم؟

مثــل هــر پدیــده دیگــری ،توکنایــز کــردن هــم بــا مســائل
و مشــکالتی مواجــه اســت .اول اینکــه بایــد بیــن مقــررات و
تنظیمگــری هــای دنیــای واقــع و دیجیتــال پیونــدی وثیــق برقرار
باشــد .اگــر مــن در بســتر زنجیــره بلــوک یــک دارایــی را تملــک
کــردم ،آیــا در نظــام قضایــی و حقوقــی ایــن تملــک قابــل اســتناد
خواهــد بــود و آیــا دعــاوی مبتنــی بــر آن در نظــام قضایــی قابــل
اســتماع خواهــد بــود یــا خیــر .مثـ ً
ا اگــر یــک گواهــی دیجیتــال
غیــر قابــل جعــل بــر مبنــای یــک دارایــی دیجیتــال مثل ســبدی
از رمــز ارزهــا منتشــر شــود ،پشــتوانه گواهــی مذکــور تضمیــن
شــده اســت و نقــد شــوندگی آن در زمــان و مــکان و اندازههــای
مختلــف بــاال اســت .چنیــن داراییهایــی بــدون اتــکا بــه نظــام
از جهــت دیگــر ،در نظــام کنونــی مــا دقیقــا نمیدانیــم چــه حقوقــی متعــارف دو اصــل کلــی گواهــی -مبنــا کــردن داراییهــا
کســانی مالــک گواهیهــای منتشــره هســتند و بــی نامــی را تأمیــن خواهنــد کــرد :ضمانــت ذخیــره پشــتوانه توکــن و
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ضمانــت نقدشــوندگی کافــی در مــکان و زمــان و حجمهــای مختلــف .کــه ایــن ،در واقــع ،مــا را بــه دومیــن مالحظــه اساســی در
مــورد گواهــی  -مبنــا کــردن اقتصــاد میرســاند کــه همانــا پیونــد خــوردن گواهــی بــه دارایــی پشــتوانه آن اســت.
نکتــه ســوم ایــن اســت کــه اگــر بــرای یــک دارایــی مثــل ســاختمان هــم هزینههایــی مترتــب باشــد و هــم منافعــی .نحــوه شــریک
کــردن صاحبــان گواهیهــای مالکیــت ایــن داراییهــا در منافــع و هزینههــای مذکــور محــل بحــث اســت.
نکتــه چهــارم کــه بــه نوعــی بازگشــت بــه نکتــه اول اســت عــدم تطبیــق نظامهــای تنظیمگــری در قلمروهــای قانونــی مختلــف
اســت .ایــن موضــوع مانــع از آن میشــود کــه گواهــی مالکیــت داراییهــا بــه صــورت بینالمللــی بــه راحتــی منتشــر شــود چــون
مســائلی نظیــر قانــون حاکــم و مرجــع داوری ذی صــاح مطــرح میشــود .چنیــن نظامهایــی در بســتر زنجیــره بلــوک اهمیــت ندارنــد
ولــی بــه محــض نیــاز بــه برقــراری ارتبــاط بــا دنیــای واقــع ایــن موضــوع اهمیــت پیــدا میکنــد.
 .3طراحی سندباکس توکنایز چگونه باید باشد؟
مهمتریــن چالــش یــک ســندباکس طراحــی نظــام پرداخــت آن اســت .در دنیــای کنونــی هــم کشــورها بــه صــورت مســتقل
عمــل میکننــد امــا نظــام تســوی ه و کشــف قیمــت وجــود دارد کــه حــول دالر ســازماندهی شــده اســت .پیــش بینــی میشــود در
آینــده هــر شــرکتی پــول خــود را عرضــه کنــد ماننــد فیسبــوک ،تلگــرام و آمــازون .همچنیــن ،امــکان تبــادل همتــا بــه همتــا بــه
وجــود میآیــد .و افــراد میتواننــد مبــادالت میــان پلتفرمــی را بــا گواهیهــای دیجیتــال مختلــف ســازماندهی کننــد .و ایــن دنیــای
دیجیتــال بــه صورتــی بــه هــم پیوســته کار خواهــد کــرد.
در دنیــای آزمایشــگاهی یــا بــه اصطــاح سندباکســی هــم اگــر بانــک مرکــزی قواعــد پولــی و تســویه را تنظیــم کنــد و مســاله
نظــام پرداخــت را حــل و فصــل کنــد بقیــه کنشــگران هــم میتواننــد بــا ســهولت بــه آن بپیوندنــد .بــرای مثــال اگــر توکنــی مبنــای
پرداخــت باشــد و شــرکتهای بیمــه ،بیمههــای خــود را بــر اســاس ایــن توکــن مبادلــه کننــد و شــرکتهای فینتــک بتواننــد
نوآوریهــای خــود را در ایــن ســندباکس بــه اجــرا بگذارنــد و از ابــزار پرداخــت تمهیــد شــده بهــره بگیرنــد و نظایــر آن ،آنــگاه ســند
باکــس بــه راحتــی شــکل میگیــرد .لــذا بــه نظــرم پیشــگامی بانــک مرکــزی بســیار مؤثــر خواهــد بــود و میتوانــد گــذاری آرام و
تدریجــی را بــه دنیــای جدیــد تمهیــد کنــد.

رضا قربانی

مدیر عامل رسانه راه پرداخت

 -۱دلیل عدم توسعه فراگیر فناوری بالکچین در دنیا چیست؟
همانطــور کــه در تمــام دنیــا مقاومــت در برابــر نــوآوری داریــم ،در ایــران هــم ایــن مقاومــت وجــود دارد .فنــاوری و نــوآوری
چــون منجــر بــه تغییــر میشــود موضوعــی نیســت کــه افــراد زیــادی آن را واقعــا دوســت داشــته باشــند .آدمهــا دوســت دارنــد
همیشــه از یــک مســیر بــه خانــه برونــد و یــک کار را بــه صــورت تکــراری انجــام دهنــد؛ امــا تغییــری کــه در ذات دنیــا وجــود
دارد ،بســیار زیــاد اســت و طبیعــت بــه صــورت مــداوم در حــال تغییــر اســت.
وقتــی میخواهیــم نــوآوری خلــق کنیــم بــه معنــای ایجــاد تغییــر اســت و تعــداد کمــی از افــراد هســتند کــه از تغییــر اســتقبال
میکننــد .در رابطــه بــا بحــث بالکچیــن مــا کامــا بــا یــک فنــاوری بنیادیــن رو بــه رو هســتیم .آخریــن فنــاوری بنیادیــن در
حــد بالکچیــن ،اینترنــت بــوده اســت و هنــوز هــم پــس از  ۶۰ســال بــا بســیاری از ابعــاد اینترنــت مشــکل داریــم .بالکچیــن
اســاس منطــق اقتصــاد مبتنــی بــر پولهــای فیــات را بــر هــم میزنــد و وســیله ذخیــره ارزش را تغییــر میدهــد؛ بنابرایــن
مقاومــت در برابــر آن طبیعــی اســت.
ولــی نکتــه اینجاســت کــه بــرای جغرافیــای ایــران مزایــای اســتفاده از بالکچیــن و دفاتــر کل توزیــع شــده ،بســیار بیشــتر از
ســایر کشورهاســت .وقتــی مــا نــرخ متوســط تــورم  ۲۰درصــدی را تجربــه میکنیــم یعنــی وســیله ذخیــره ارزش مــا هــر ســال
بــه همیــن انــدازه از بیــن م ـیرود .بنابرایــن اگــر گزینــه دیگــری داشــته باشــیم افــراد ممکــن اســت کمتــر بــه ســمت خریــد
دالر و ســکه برونــد.
 -2توکنایز در کشور حل خواهد کرد ،چیست؟
تــورم باالیــی کــه در کشــور داریــم بــه دلیــل اســتفاده نادرســت از ابزارهــای پولــی اســت .افــراد زندگــی نمیکننــد کــه داللــی
کننــد و نمیتوانیــم مــردم را متهــم کنیــم کــه ســکه و دالر خریــد و فــروش میکننــد؛ چــون حقشــان اســت پولــی کــه بــا
زحمــت زیــاد بــه دســت آوردهانــد بــه دلیــل اعتمــاد بــه پــول فیــات صــادر شــده توســط دولتهــا از بیــن نــرود .رفتــار افــراد
در ایــن ســطح بــاالی تــورم بســیار طبیعــی اســت .اگــر بتوانیــم ابــزار جایگزیــن مبادلــه ارزش ایجــاد کنیــم کــه پشــتوانه
آن داراییهــای مــادی باشــد شــاید راهحلــی بــرای دور کــردن مــردم از داللــی پیــدا کنیــم .اگــر بتوانیــم پلتفرمــی در کنــار
بورسهــای موجــود ایجــاد کنیــم و هــر نــوع دارایــی قابلیــت توکنایــز شــدن داشــته باشــد شــاید مشــکل بزرگــی از اقتصــاد
تــورم زده ایــران حــل شــود .پدیدههایــی ماننــد ســکه ثامــن ایــده جالبــی داشــتند منتهــا بــه دلیــل عــدم رعایــت اســتانداردهای
عرضــه اولیــه ســکه مشــکالت زیــادی بــرای همــه ایجــاد کردنــد .پــول ســه کارکــرد دارد :وســیله اندازهگیــری ،وســیله مبادلــه و
حفــظ ارزش کــه توکنایــز کــردن داراییهــا میتوانــد نقــش مهمــی در زمینــه حفــظ ارزش داشــته باشــد.
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 -۳آیا توکنایز منجر به خلق پول درون کشور خواهد شد؟
بانــک مرکــزی بــا اســتداللی اشــتباه بــا توکنایــز مواجــه شــده و میگویــد رفتــار مشــابه دنیــا اتخــاذ کــرده اســت .متاســفانه
بانــک مرکــزی نــگاه درســتی نداشــته و بــه دلیــل عــدم شــناخت درســت ایــن پدیــده اقــدام بــه صــدور بیانیههــای عجیــب
کــرده اســت؛ مثــا برخــی میگوینــد پروژههــای توکنایــز کــردن در جهــان متوقــف شــده ولــی در واقــع حتــی لیبــرا هــم در
آمریــکا متوقــف نشــده اســت و بــه شــدت در حــال بررســی توســط نهادهــای ناظــر اســت .بانــک مرکــزی در هــر کشــوری یــک
کارکــرد اساســی دارد ،آن هــم حفــظ ارزش پــول ملــی اســت؛ مثــا اگــر در ســال  ۴۰بــا  ۱۷هــزار تومــان میشــد خان ـهای
خریــد بــا همیــن پــول در ســال  ۹۸چــه کاالیــی میتــوان خریــد؟! در مقایســه بــا فــدرال رزرو آمریــکا در طــول  ۱۰۰ســال
نهایتــا قیمتهــا ۲ ،تــا  ۳برابــر شــده اســت .بــا ایــن وضــع آیــا میشــود بــه عملکــرد پــول ملــی دلخــوش بــود؟ موضــوع در
توکنایــز خلــق پــول نیســت! بحــث بــر ســر ارزش اســت ،موضــوع تهاتــر اســت نــه پــول .ریــال در انحصــار بانــک مرکــزی اســت؛
قبــول! امــا در فضــای توکنایــز ،هــر توکــن کــه ایجــاد میشــود معــادل یــک ارزش اســت .چــرا بایــد جلــوی خلــق ارزش جدیــد
را گرفــت؟ توکنایــز بــه نفــع مــردم و کشــور اســت .یکــی دیگــر از دغدغههــا ممکــن اســت پولشــویی باشــد؛ منتهــا شــما ببینیــد
بزرگتریــن پولشــویی کجــا انجــام شــده اســت؟ حــدود  ۲۰۰میلیــارد دالر در یــک بانــک دانمارکــی و از طریــق شــعبه فیزیکــی
بانــک در کشــورهای اروپایــی! آیــا مــا میگوییــم کــه پولهــای فیــات ابــزار پولشــویی هســتند؟ الزم اســت دغدغههــای بانــک
مرکــزی در قالــب چارچوبهــا و اســتانداردها مشــخص شــود و برخــورد ســلبی پاســخگو نیســت.

میثم حامدی

مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی سازمان بورس

 -1توکنایز چه مسئلهای از کشور را حل خواهد کرد؟
مشــکلی کــه توکنایــز قــرار اســت در کشــور حــل میکنــد بــا تســهیلگری رابطــه دارد و از آنجــا کــه توکنایــز در قالــب قوانیــن
موجــود نمیگنجــد ،اساســا بــا چالــش رو بــه رو میشــود .در حــال حاضــر توکنایــز در بــازار ســرمایه بــورس فعلــی ،مشــکلی را
حــل نمیکنــد .اگــر توکنایــز را دارایــی دیجیتــال در نظــر بگیریــم کــه در قالــب بالکچیــن عرضــه میشــود ،بــورس هــم همیــن
کار را انجــام میدهــد امــا در بســتر بالکچیــن نیســت .دسترســی بــه اطالعــات هــم در حــال حاضــر در کــدال انجــام میشــود.
شــرکتهای خصوصــی فعلــی بــه دنبــال توکنایــز داراییهــای فیزیکــی هســتند .توکنایــز در واقــع تســهیلی ایجــاد میکنــد
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کــه ورود نهادهــای ناظــر و قوانیــن دســت و پــا گیــر
را کنــار میزنــد امــا اقتصــاد مــردم محــور کــردن بــه
معنــی مســئول کــردن مــردم و حــذف نهادهــای نظارتــی
و حمایــت بالکچیــن از عمــوم مــردم نیســت.
 -2در شــرایط فعلــی ایــران ،کــدام
توکنهــا اولویــت دارنــد؟
ایجــاد توکــن بــه دلیــل ماهیــت ناشــناختهای کــه دارد،
در مرحلــه اول بــا تــرس همــراه اســت .اولویــت توکــن
بــه سیاســتهای اتخــاذ شــده بســتگی دارد .آقــای دکتــر
روحانــی از یــک رمــزارز بیــن کشــورهای اســامی در مالــزی
صحبــت کردنــد کــه ایــن موضــوع حــدود دو ســال پیــش
در کمیســیون اقتصــادی مجلــس مطــرح شــده اســت کــه
بتواننــد مبادلــه تهاتــری داشــته باشــند .در گام اول توکــن
ارزی مشــکالت فعلــی را حــل خواهــد کــرد .اولویــت بعــدی
توکــن مبتنــی بــر دارایــی اســت .افــراد دیگــر قــدرت خریــد
ملــک ندارنــد و طبــق مطالعــات انجــام شــده در ایــران،
بیشــتر افــراد جهــت ســرمایهگذاری ملــک را ترجیــح
میدهنــد .توکنایــز ملــک بــه خــروج از رکــود فعلــی
مســکن کمــک میکنــد .در بــازار ســرمایه در حــال حاضــر
صنــدوق امــاک و مســتغالت و صنــدوق زمیــن و ســاختمان
ابزارهــای فــروش ملــک هســتند و یونیــت معــادل همــان
توکــن اســت .انتخــاب نــوع ملــک در ایــن مــدل مهــم
اســت کــه شــناخته شــده بــودن آن تاثیــر در اقبــال مــردم
دارد .میتــوان پلتفرمــی بــرای شــرکتهای دانشبنیــان
ایجــاد کــرد در قالــب اوراق شــراکت کــه در دســتور تامیــن
مالــی جمعــی تعریــف شــده اســت تــا شــرکتهای دانــش
بنیــان بتواننــد ایــده و مالکیــت معنــوی محصــوالت خــود
را توکنایــز کننــد .در حــال حاضــر تامیــن مالــی بــاز تــا
ســقف  5میلیــارد انجــام میشــود .تامیــن مالــی خارجــی
یکــی دیگــر از کاربردهــای بالکچیــن اســت .در تامیــن مالــی
خارجــی بــرای مثــال بــرای انتشــار یــک ورقــه بهــادار و
قرضــه در بــورس لنــدن قابــل لیســت شــدن اســت .اگــر
ایــن اوراق توکنایــز شــوند و بــر روی صرافــی الکترونیکــی
قــرار بگیرنــد بســیار کاربــردی خواهنــد بــود.
 -3چالشهایــی کــه توکنایــز بــا
آن در کشــور مواجــه میشــود،
چیســت؟
در موضــوع توکــن ماهیتشناســی درســتی انجــام نشــده
اســت .توکــن اگــر ورقــه بهــادار اســت بایــد مســیر بــه
رســمیت شــناختن آن تعریــف شــود .اگــر بــه عنــوان

ابــزار مالــی اســت بایــد بــه شــورای عالــی بــورس بــرود.
قــوه قضائیــه و ثبــت در توکــن مســکن شناســایی نشــده
اســت .در ســازمان مالیاتــی آن را بــه عنــوان دارایــی کــه
مشــمول مالیــات شــناخته نمیشــود .بزرگتریــن چالــش
هــم عــدم پذیرفتــن توکنایــز در کشــور اســت .مزیتــی کــه
بالکچیــن و توکنایــز در هــر یــک از زمینههــای بــورس
ایجــاد میشــود نســبت بــه حالــت فعلــی مشــخص
نیســت .بانــک مرکــزی نگــران اســت کــه ارز جدیــد
جایگزیــن ریــال شــود و داراییهــا جــای پــول را بگیرنــد.
یکــی از مشــکالت فعلــی ایــن اســت کــه دسترســی بــه
دالر و ســکه بــرای افــراد بــه راحتــی میســر اســت امــا
در ســایر کشــورها بــه ایــن شــکل نیســت .اگرچــه نظــام
بانکــی ضعفهایــی دارد و نتوانســته ارزش ریــال را حفــظ
کنــد نمیتــوان انتظــار داشــت بانــک مرکــزی نظــام پولــی
خــود را تغییــر بدهــد و هــر جــا شــائبه بــه وجــود آمــدن
پــول مطــرح شــود ،مقابــل آن موضــع گرفتــه میشــود.
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-1مزایایــی کــه توکنایــز در شــرایط فعلــی بــرای ایــران توکــن بــه خصــوص در امــوال غیــر منقــول حــال بــا چالــش
اساســی مواجــه میشــود.
دارد ،چیســت؟
یکــی از مصادیــق اقتصــاد مقاومتــی در شــرایط تحریــم ،اســتفاده -3راه حــل چالــش حقوقــی و فقهــی توکنایــز در کشــور
از ظرفیتهــای درون اســت .بــا توکنایــز دارایــی در صــورت حــل چیست ؟
کــردن چالشهــای حقوقــی کــه بــا آن روبــه رو اســت ،اقتصــاد
ظرفیــت حقوقــی موجــود ،پیونــد میــان توکــن و عیــن معیــن را
مقاوتــی محقــق میشــود و اساســا شــکل دموکراســی در جهــان
نمیتوانــد تعریــف کنــد .تنهــا راه حــل ایــن اســت کــه بــرای
و ایــران تغییــر میکنــد.
توکــن ماهیتــی مســتقل قائــل شــد ،شــبیه بیتکویــن و اتریــم
و بعــد از آن پیونــدی میــان توکــن و مــال پــگ شــده بــه آن
-2بزرگترین چالش توکنایز در ایران چیست؟
ایجــاد کــرد .بــه ایــن صــورت در مرحلــه اول بــرای توکــن مالیــت
اگــر توکنایــز را بازنمایــی دیجیتــال از دارایــی کــه ثبــت و کــدی
مســتقل در نظــر گرفتــه میشــود و احیانــا اگــر بــه هــر دلیلــی
منحصربفــرد بــه آن تخصیــص داده میشــود ،تعریــف کنیــم بــا
پیونــد میــان توکــن و دارایــی از بیــن رفــت ،خــود توکــن بتوانــد
چالشــی اساســی روبــه رو میشــویم :اگــر ایــن کــد نماینــده یــک
مشــروع باقــی بمانــد .در صورتیکــه تعهــد ناشــی از توکــن
مــال اســت ،چــرا خــودش مــال اســت .در موضــوع بیتکویــن
فیالذمــه تعریــف شــود ایــن مشــکل قابــل حــل اســت.
قابلیتــی داریــم کــه خــودش بــه ذات مقبولیــت عرفــی دارد و
عقــا احســاس میکننــد از داشــتن ایــن کــد منحصــر بفــرد ،در صــورت ورود توکنهــا بــه چرخــه اقتصــاد ،چیــزی شــبیه
ســودی بــرای فــرد دارنــده ایجــاد خواهــد شــد .در توکنایــز ضــرب پــول و ایجــاد ارزش میشــود کــه باعــث بــه وجــود آمــدن
موضــوع متفــاوت اســت؛ ســند ســهام دیجیتــال شــبیه اوراق مالحظــات حقــوق عمومــی میشــود .نکتــه دوم ارزشگــذاری
بهــادار ســهامی عــام بینــام ایجــاد میشــود ،امــا در ســهام غیــر عرفــی دارایــی اســت کــه در ایــن صــورت عرضــه و تقاضــا
اســتقاللی از مــال پشــت ســر خــود پیــدا کــرده بــود و بــه دلیــل نیســت و بــا تعریــف «المــال مــا یبــذل بازائــه المــال» کــه
احکامــی کــه روی ســهم بــار میشــد میتوانســت ارتبــاط بــا تعریــف فقهــی مــال اســت ،مشــکل پیــدا میکنــد .در تعریــف
مالــی کــه اصطالحــا بــه آن پــگ شــده را قطــع کنــد و دارنــده مــال آمــده اســت کــه مــال چیــزی اســت کــه بــه ازای آن مــال
ســهام فقــط بــه انــدازه ســهمی کــه داشــت مســئول بــود .در داده میشــود .بهتــر اســت در تعریــف مــال گفتــه شــود :مــال
توکنایــز ،توکــن چیــزی عــاوه بــر ســند داللــت مالکیــت اســت؟ چیــزی اســت کــه نــزد مــردم مطلــوب اســت و حاضرنــد بــه ازای
اگــر توکنایــز نشــاندهنده مالکیــت اســت آیــا ایــن موضــوع قابــل آن چیــزی کــه یقیــن داریــم مــال اســت ،پرداخــت کننــد .در
اثبــات اســت؟ از طرفــی بعضــی از امــاک محــل نــزاع اســت کــه مــورد مــال هــم شــبه مصداقیــه و شــبه در صــدق مطــرح اســت
مالــک آن شــخص دیگــری اســت بــرای مثــال توقیــف مالــی کــه کــه الزم اســت ایــن چالشهــا در ابتــدا حــل شــوند.
بانکهــا دارنــد افــراد ســند عــادی میآورنــد کــه قبــل از رهــن
بانــک ،متعلــق بــه شــخص دیگــری بــوده و مصــداق مــال غیــر
بــه حســاب میآیــد .اثبــات مالکیــت در نظــام حقوقــی و فقهــی
توکنایز؛ کلید تحول اقتصاد در دوران تحریم

نتیجهگیری
امــروزه موضــوع توکنایــز بــه دلیــل منافعــی کــه بــه دنبــال دارد،
در بیشــتر کشــورهای دنیــا مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و
کمتــر کشــوری اســت کــه وارد رگوالتــوری ایــن حــوزه نشــده
باشــد .بــا توجــه بــه شــرایط خــاص اقتصــادی ایــران و تحریمهــا،
اهمیــت ورود بــه ایــن موضــوع بــرای کشــور دو چنــدان میشــود
و برخــورد ســلبی و منفعالنــه بــا توکنایــز پیامــدی جــز عقــب
مانــدن از قافلــه رشــد جهانــی نخواهــد داشــت .آینــده جهــان
چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم بــه ســمت اســتفاده گســترده از
فنــاوری بالکچیــن پیــش خواهــد رفــت و در صــورت خودتحریمی
داخلــی ،در آینــده نزدیــک کشــورمان را از پیشــرفت اقتصــادی بــا
نــگاه بــه ظرفیتهــای درون و در ســطحی باالتــر از فرصتهــای
صادراتــی محــروم خواهیــم ســاخت .تحلیلهــای انجــام شــده
در ایــن گــزارش نشــان میدهــد در بیــش از  70کشــور دنیــا
ســندباکس ایجــاد شــده و طبــق مصاحبههــای صــورت گرفتــه
بــا بازیگــران کلیــدی حــوزه توکنایــز در کشــور ،علــی رغــم
اختــاف نظرهــای موجــود در ایــن حــوزه ،تمامــی افــراد بــر
تشــکیل ســندباکس بــه عنــوان راه حلــی جهــت تجربهگــری
توکنایــز در کشــور اتفــاق نظــر دارنــد .بــا توجــه بــه صحبتهــای
اخیــر آقــای رئیــس جمهــور در مالــزی مبنــی بــر ضــرورت ایجــاد
رمــزارز مشــترک میــان کشــورهای اســامی ،امیــد اســت توجــه
جــدی دســتاندرکاران ایــن حــوزه زمینــه شــکلگیری هــر
چــه ســریعتر ســندباکس توکنایــز را ایجــاد نمایــد.
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