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دیتیجی 

ــی شــدن  ــه ســمت دیجیتال ــر شــتاب خــود را ب ــا حرکــت پ در ســال ۱۳۹۵ زمانی کــه دنی
آغــاز کــرده بــود، خــا پرداختــن بــه ایــن مفهــوم در کشــور را احســاس کردیــم. ســازمان ها 
بــا شــنیدن نــام تحــول دیجیتــال عاقه منــد بودنــد در ایــن مســیر گام بردارنــد، امــا هیــچ 
ــال در کشــور  ــا رســالت پژوهــش، آمــوزش و مشــاوره تحــول دیجیت مجموعــه تخصصــی ب
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.

ــام  ــت انج ــی را در دس ــوع و مهم ــاوره ای متن ــی و مش ــای آموزش ــون پروژه ه دیتیجــی اکن
دارد کــه از مهمترین هــای آن هــا می تــوان بــه پــروژه تدویــن ســند ملــی تحــول دیجیتــال 

اشــاره نمــود.  

ققنوس

در اوایــل ســال ۱۳۹7، کنسرســیومی تحــت عنــوان ققنــوس بــا هــدف ایجــاد یــک شــبکه 
تبــادل دارایــی بــر بســتر فنــاوری دفتــر کل توزیع شــده بــرای کاربردهــای صنعــت بانکــداری 
میــان شــرکت های فنــاوری اطاعــات بانک هــای ملــی، ملــت، پاســارگاد، پارســیان و 
شــرکت توســن شــکل گرفــت؛ در ادامــه ســهامداران ایــن کنسرســیوم، در بهمــن مــاه ســال 
۱۳۹7 شــرکت ققنــوس را تشــکیل دادنــد تــا نقــش راه انــدازی شــبکه را بــه عهــده داشــته 
باشــد. در گام بعــدی نماینــدگان بانــک تجــارت و مؤسســه اعتبــاری نــور نیــز به عنــوان دو 
ــداری،  ــه کمــک ســایرین، پای ــا ب ــن شــبکه پیوســتند ت ــه ای ــام ب ــد و خوش ن ــان جدی میزب

گســتردگی و اعتبــار شــبکه را بیفزاینــد.

ــاوری  ــرکت های فن ــا و ش ــردن بانک ه ــاده ک ــوس، آم ــبکه ققن ــت ش ــی فعالی ــور اصل  مح
اطاعــات کشــور بــرای ورود بــه انقــاب صنعتــی چهــارم اســت کــه بــه اقتصــاد دیجیتالــی 

معــروف اســت.

شــهریور ســال ۱۳۹8، اولیــن گــزارش حرفــه ای رمــزارزش در 
ــی  ــی دور، خیل ــران: خیل ــزارزش در ای ــوان »رم ــا عن ــران ب ای
ــا  ــد. ب ــر ش ــه و منتش ــی تهی ــم دیتیج ــط تی ــک« توس نزدی
ــودن جــای  ــی ب ــز و خال ــت موضــوع توکنای ــه اهمی توجــه ب
ــن حــوزه در کشــور و در راســتای  ــج ای مفهوم ســازی و تروی
کمــک بــه ریل گــذاری صحیــح ایــن مفهــوم و آگاهــی دادن 
ــه سیاســت گذاران ایــن حــوزه، اولیــن گــزارش حرفــه ای توکنایــز در ایــران تدویــن  ب

شــده اســت.

ــا فاطمــه شــیری،  ــان و خانم ه ــم در دیتیجــی آقای ــم از همکاران ــر خــود الزم می دان ب
ــن گــزارش بســیار  ــه ای ــرای تهی ــرزان کــه ب ــراز نبیــی، درســا پورحســن و شــیوا ف ف

ــی کنــم. ــه قدردان کوشــیدند، صمیمان

دکتر مهدی شامی زنجانی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 و بنیان گذار گروه تحول دیجیتال

)دیتیجی(

دیباچه
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توکنایز؛ کلید تحول اقتصاد در دوران تحریم 

خالصه مدیریتی

هــدف از تدویــن گــزارش » توکنایــز، کلیــد تحــول اقتصــاد در عصــر دیجیتــال« 
ــار  ــردن و انتش ــدور، ذخیره ک ــد ص ــز فرآین ــاده توکنای ــان س ــه زب ــت. ب ــز اس ــوم توکنای ــی مفه بررس
دیجیتــال توکن هایــی اســت کــه در دفتــرکل توزیــع شــده ذخیــره می شــوند. در اختیــار داشــتن توکــن 
نشــان دهنده حــق مالکیــت دارایــی بــه حســاب می آیــد و می تــوان ایــن حــق را در بســتر باکچیــن بــه 
ســایر افــرادی کــه در ایــن شــبکه حضــور دارنــد، منتقــل کــرد. گــزارش پیــش رو از ســه بخــش تشــکیل 
شــده اســت؛ بررســی چیســتی و چرایــی توکنایــز، موضع گیــری کشــورها نســبت بــه توکنایــز در جهــان 

و توکنایــز در ایــران.

در بخــش اول پــس از تشــریح مفهــوم توکنایــز و مــروری بــر باکچیــن و دفتــرکل توزیع شــده، دســته بندی 
ــکه و  ــه س ــه اولی ــاوت در عرض ــی تف ــه بررس ــردی، ب ــادار و کارب ــت، به ــته پرداخ ــه دس ــا در س توکن ه
عرضــه اولیــه توکــن پرداختــه شــده اســت وکاربردهــای عملــی پلت فرم هــای توکنایــز از جملــه امــاک و 

مســتغات، طــا، ســرمایه گذاری جمعــی و انــرژی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

ــتفاده  ــرد: اس ــرار می گی ــی ق ــته کل ــار دس ــان در چه ــز در جه ــه توکنای ــبت ب ــورها نس ــری کش موضع گی
ــد  ــا چن ــک ی ــرای شــمول ی ــررات موجــود ب ــز، اصــاح مق ــرای فعالیت هــای توکنای ــررات موجــود ب از مق
ــررات  ــازمان مق ــک س ــز و تشــکیل ی ــای توکنای ــرای فعالیت ه ــد ب ــن جدی ــز، وضــع قوانی ــت توکنای فعالی

سفارشــی. 

در ادامــه بخــش دوم بــه بررســی وضعیــت قانون گــذاری توکنایــز در ۱2 کشــور از ۵ قــاره جهــان 
می پردازیــم. موضــوع رگوالتــوری توکنایــز بــر خــاف رمزارزهــا بــا مخالفــت جــدی روبــه رو نشــده اســت 
ــای موجــود نداشــته باشــد،  ــا قانون ه ــی ب ــا مغایرت ــه اســتفاده از توکن ه ــی ک ــا جای و بیشــتر کشــورها ت
وارد عمــل نمی شــوند. نکتــه مــورد توجــه در ایــن میــان، قــرار گرفتــن کشــورهای اســامی ماننــد امــارات 

ــن حــوزه در آسیاســت. ــگاه پیشــتازان ای ــن در جای ــی و بحری متحــده عرب

در بخــش ســوم گــزارش بــا بررســی منافــع اســتفاده از توکنایــز در کشــور در قالــب ۱0 بنــد و چالش هایــی 
رگوالتــوری کــه بــا آن مواجــه خواهــد شــد، ســندباکس بــه عنــوان بهتریــن راه جهــت تجربه گــری مســیر 
ــای  ــز در بخش ه ــوزه توکنای ــدی ح ــران کلی ــا بازیگ ــل ب ــن فص ــه ای ــود. در ادام ــناخته می ش ــز ش توکنای
ــی رغــم اختــاف نظرهــای موجــود  ــه انجــام شــده اســت و عل خصوصــی و نهادهــای حاکمیتــی مصاحب
ــا چالش هــای ایــن حــوزه پیشــنهاد  ــه عنــوان بهتریــن راه حــل مواجهــه ب میــان خبــرگان، ســندباکس ب
می گــردد. در نهایــت امیدواریــم بــا مطالعــه ایــن گــزارش و بــا توجــه بــه ضــرورت شــکل گیری هــر چــه 

ســریع تر ســندباکس توکنایــز در کشــور اقدامــات مقتضــی در ایــن زمینــه صــورت گیــرد.

مقدمه 
بشــر در دهه هــای اخیــر بــا نــگاه نوآورانــه و خاقانــه 
ــر  ــود را از زنجی ــداوم خ ــورت م ــت به ص ــرده اس ــعی ک س
ــیاری از  ــی در بس ــای ذهن ــرات و چارچوب ه ــارت تفک اس
عرصه هــا برهانــد و روز بــه روز پاســخ بهتــری بــه نیازهــای 
ــاد  ــوزه اقتص ــا در ح ــفانه ام ــد. متاس ــم کن ــف فراه مختل
تنبلــی پیشــرفته و اســارت خاصــی را شــاهدیم. در حــوزه 
اقتصــاد، نــه نوگرایــان متفکــر و نــه فناوری هــای جدیــد در 
دهه هــای قبــل نتوانســته بودنــد انســانها را از یــوغ اســارت 

ــد. ــم برهانن ــاب عل ــا لع ــی ب ــای ذهن چارچوب ه

ــان  ــتر در فعالیت هایم ــره وری بیش ــرای به ــان ها ب ــا انس م
ــه  ــوب و تجرب ــل خ ــک راه ح ــوان ی ــه عن ــز« ب ــه »تمرک ب
ــر،  ــن دو نف ــاد بی ــن اعتم ــرای تضمی شــده نگریســته ایم. ب
»نهــاد ثالــث« بنیــان گذاشــته ایم. جهــان بــا همــه ی 
بزرگــی اش بــرای مــا بــه واســطه »مرزهــای بیــن کشــورها« 
شــناخته شــده اســت. حتــی فکــر کــردن بــه گــذر از ایــن 
باورهــا و رســیدن بــه پاســخ های متفــاوت، مــا را بــه شــدت 
ــه اقتصــاد آینــده  ــگاه کــردن متفــاوت ب نگــران می کنــد. ن
ــه  ــیدن ب ــدف رس ــا ه ــی ب ــارت های ذهن ــروج از اس و خ
ــد شــجاعت  ــی بشــر، نیازمن ــرای زندگ ــر ب پاســخ هایی بهت
ــان از  ــه آن و اطمین ــروع ب ــارت ش ــر، جس ــرش تغیی پذی

ــگاه اســت. ــکات مثبــت ایــن تغییــر ن ن

توکنایــز کــردن دارایی هــا یــا دیجیتالــی کــردن آنهــا 
ــای اســارت های  ــود کننده ه ــی از باطــل الســحرها و ناب یک
اســت.  ســرمایه گذاری  و  اقتصــادی  حــوزه  در  ذهنــی 
ــال  ــور انتق ــه منظ ــا ب ــردن دارایی ه ــز ک ــع توکنای در واق
مالکیــت فــرد بــه فــرد و بــدون یــک »نهــاد ثالــث« یکــی 
از روندهــای مطــرح در اقتصادهــای پیشــرفته ی امــروز 
ــاد  ــال و اقتص ــاد دیجیت ــر اقتص ــه عص ــرای ورود ب ــا ب دنی

مشــارکتی اســت. مشــارکت فعــال تعــداد زیــادی از مــردم 
در مالکیــت دارایی هــای ارزنــده بجــز ایجــاد ابــزاری بــرای 
ســرمایه گذاری خــرد در ســطح عامــه مــردم و حــذف 
ــای  ــازی دارایی ه ــه فعالس ــر ب ــد، منج ــطه های ناکارآم واس
راکــد بانکهــا و نهادهــای بــزرگ می شــود کــه گامــی بــرای 

ــت. ــران اس ــاد ای ــاختاری اقتص ــدی و س ــات کلی اصاح

 حسین اسالمی
قائم مقام بنیاد ققنوس

بشر 

1

2

3
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ــم،  ــاب می کنی ــی را انتخ ــرمایه گذاری راه ــرای س ــا ب ــک از م هری
ــد،  ــرف می کنن ــک ص ــد مل ــت خری ــود را جه ــول خ ــده ای پ ع
افــرادی بــه خریــد کارهــای هنــری و یــا کاالهــای آنتیــک 
عاقه منــد هســتند و برخــی هــم بــازار ســکه و دالر را بــه 
ــبد  ــه س ــارغ از اینک ــد. ف ــح می دهن ــاال ترجی ــانات ب ــر نوس خاط
ــد،  ــی می کنی ــان طراح ــدام چیدم ــا ک ــود را ب ــرمایه گذاری خ س
ــای اقتصــادی  ــق مدل ه ــال خل ــز در ح ــد توکنای الزم اســت بدانی
ــان  ــه تعبیــر برخــی از اقتصادان هوشــمند اســت، مدل هایــی کــه ب
انقــاب صنعتــی چهــارم اســت، امــا توکنایــز چــه مفهومــی دارد؟ 
بیشــتر افــراد زمانیکــه کلمــه ای تــازه می شــنوند، ســعی می کننــد 
ــد،  ــه مفاهیمــی کــه در ذهــن دارن ــا نزدیــک  کــردن آن کلمــه ب ب
برایــش قرینــه معنایــی بیابنــد کــه البتــه ممکــن اســت در مواقعــی 
ایــن قرینه یابــی درســت نباشــد. توکنایــز مفهــوم جدیــدی اســت 
کــه معمــوال اولیــن کلمــه ای کــه معــادل بــا آن، بــه ذهــن خطــور 
ــر ســروصدای  ــای پ ــا ماجراه ــگ ب ــا ماینین ــن ی ــد بیت کوی می کن
ممنوعیتــش اســت و توکنایــز بــا داشــتن ترکیبــی از اعــداد صفــر و 
یــک، معــادل رمزنــگاری و الگوریتم هایــش بــه نظــر می رســد امــا 
همانطــور کــه در ادامــه خواهیــم دیــد در واقــع توکنایــز مفهومــی 
ــه حســاب  ــه از آن ب چتــری اســت کــه رمزارزهــا تنهــا یــک نمون

می آینــد.

قبــل از ورود بــه مقدمــات، بــرای اینکــه بتوانیــم مفهــوم توکنایــز 
را بــه زبــان ســاده توضیــح دهیــم بــه ســراغ یــک مثــال می رویــم: 
ــه ارزش ۵00  ــن ب ــه زمی ــک قطع ــک ی ــما مال ــد ش ــرض کنی » ف
ــه 200  ــه ب ــک معامل ــام ی ــت انج ــتید و جه ــان هس ــون توم میلی
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 راه حلــی بــه ذهنتان 
ــرمایه  ــد س ــود بتوانی ــی خ ــظ دارای ــر حف ــاوه ب ــه ع ــد ک می رس
ــئله  ــن مس ــل ای ــز در ح ــد؟ توکنای ــن کنی ــان را تامی ــورد نیازت م
ــه ۵00  ــود را ب ــک خ ــد مل ــما می توانی ــد. ش ــان می آی ــه کمکت ب

توکــن یــک میلیــون تومانــی تقســیم و توکن هــا را در یــک 
ــه  ــه کمــک بســتری ک ــد و ب ــت کنی ــی ثب ــبکه باکچین ش
ــه  ــن را ب ــذارد، 200 توک ــان می گ ــبکه در اختیارت ــن ش ای
ــا ایــن راه حــل هــم ســرمایه الزم را بــه  فــروش برســانید. ب
ــد  ــظ کرده ای ــود را حف ــت خ ــم مالکی ــد و ه ــت آورده ای دس
ــه  ــای ب ــد توکن ه ــا خری ــود ب ــد ب ــادر خواهی ــده ق و در آین
ــت  ــه دس ــود را ب ــی خ ــام دارای ــت تم ــه، مالکی ــروش رفت ف
ــدار هــم جــذاب اســت،  ــد. ایــن ســناریو از طــرف خری آوری
ــک 0.4  ــد مال ــان می توان ــون توم ــا داشــتن 2 میلی ــردی ب ف
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 
ــه نظــر برســد«. شــکل ۱ نشــان دهنده مثــال فــوق  ذهــن ب

اســت.

شکل 1- توکنایز دارایی

ظهــور  بــا  همــراه  دارایــی   دیجیتالی شــدن  بــه  نیــاز 
ــاد  ــال داده ایج ــبکه های انتق ــباتی و ش ــین های محاس ماش
شــد. ابزارهــای موجــود بــرای مدیریــت دارایــی و داد و ســتد 
آن هــا بــه انــدازه کافــی خــودکار نبــوده و قابــل اعتمــاد بــه 
ــازی  ــرای پیاده س ــاز ب ــا احســاس نی ــد، ام حســاب نمی آمدن
ایــن ایــده کافــی نبــود و فنــاوری خاصــی جهــت نگهــداری 
ــراه  ــن۱ هم ــور باکچی ــود. ظه ــی الزم ب ــای دارای رکورده
ــه  ــر ب ــای منحص ــا ویژگی ه ــده2 ب ــع ش ــر کل توزی ــا دفات ب
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 

ــده اســت. ــدول ۱ آورده ش ــف در ج ــه از تعاری نمون

1 Blockchain
2 Distributed Ledger Technology (DLT)

هیـچ چیز قدرتمندتر از ایده  ای نیست 
که زمـان آن  فـرا رسیده بـاشد. 

)ویکتور هوگو(
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جدول 1-  تعاریف توکنایز در منابع مختلف

تعریفسالمنبعردیف

توکنایــز نوعــی نشــانه گذاری دیجیتــال مبتنــی بــر باکچیــن و 20۱۹کمبریج1
دفتــرکل توزیــع شــده اســت کــه بــه صــورت رشــته ای از کاراکترهــا و 
اعــداد، بــا اســتفاده از بازنمایــی رمزنــگاری شــده امــن، در زمینه هــای 

ــد. ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــف م مختل

ــا اســتفاده از 20۱۹دیلویت2 ــن ب ــردن توک ــد صادرک ــان ســاده فرآین ــه زب ــز ب توکنای
فنــاوری باکچیــن و بازنمایــی دیجیتــال از دارایی هــای قابــل معاملــه 

اســت.

دفاتــر کل توزیــع شــده می تواننــد به عنــوان پلت فرمــی جهتــی 20۱8آی اف آراس3
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــف داده م ــواع مختل ــی از ان ــداری رکوردهای نگه
ــز  ــد طــا و ســهام توکنای ــی مانن ــای فیزیکــی و مال ــد. دارایی ه بگیرن
ــوند.  ــداری می ش ــر کل نگه ــن در دفات ــوان توک ــه عن ــوند و ب می ش
هــدف اصلــی توکنایــز ساده ســازی تراکنش هــای مرتبــط بــا بازنمایــی 

ــت. ــی اس ارزش دارای

آزمایشگاه 4
توزیع شده

ــابداری و 20۱8 ــتم های حس ــال۱ در سیس ــول دیجیت ــد تح ــز فرآین توکنای
ــچ ارتباطــی  ــن موضــوع هی ــد. ای ــه حســاب می آی ــی ب ــت دارای مدیری
بــا ایجــاد ارزهــای مجــازی نــدارد. دارایی هــای توکنایــز شــده همیشــه 
ــام  ــه نقــش آن در ثبت ن ــک کنسرســیوم صــادر می شــود ک توســط ی
کاربــران، پــردازش معامــات و خدمــات متولــی اســت. ایــن فعالیت هــا 

طبــق مقــررات محلــی انجــام می شــود.

در میان تعاریف آورده شده چند کلمه مشترک دیده می شود: نشانه گذاری، دفترکل توزیع شده، باکچین و بازنمایی دیجیتال.

                                

فناوری بالکچین و توکنایز

وقتــی صحبــت از باکچیــن یــا توکنایــز می شــود بســیاری 
ــای  ــگ و ارزه ــزارز، ماینین ــورد رم ــد در م ــل دارن ــراد تمای از اف
ــر  ــر س ــای پ ــه تیتره ــد ک ــر کنن ــرام فک ــرا و تلگ ــازی لیب مج
ــا  ــود. ام ــاص داده ب ــود اختص ــه خ ــال  20۱۹ را ب ــدای س و ص
ایــن تنهــا بخــش کوچکــی از ماجــرای توکنایــز اســت. بــا 
تحقیقــات و نظرســنجی هایی کــه توســط موسســاتی ماننــد 
ــزی ــت، مک کین ــه اس ــورت گرفت ــاد ص ــی اقتص ــع جهان  مجم

 ،2027 و   202۵ ســال  تــا  کــه  می کنــد  پیش بینــی   
جهانــی داخلــی  ناخالــص  تولیــد  از   %۱0  حداقــل 

 بــا کمــک فنــاوری باکچیــن ذخیــره و معاملــه می شــوند 
مطــرح  پرداخــت  توکن هــای  از  فراتــر  موضــوع  ایــن  و 
ــدور  ــرای ص ــی ب ــوان روش ــه عن ــتر ب ــز بیش ــود. توکنای می ش
ایــده  نوعــی  بــه  تلقــی می شــد، کــه  توکن  هــا  مبادلــه  و 
بــه  امــا  می کنــد  کپــی  را  غیرمتمرکــز  ارزهــای  عمومــی 
 زودی جهــان شــاهد توکن هایــی بــرای پرداخت هــای خــرد،

داده هــا،  ذخیره ســازی  اجتماعــی،  شــبکه های  از  اســتفاده 
ــد  ــر، خواه ــوارد دیگ ــیاری م ــرمایه گذاری و بس ــای س صندوق ه
بــود. پیــام واضحــی کــه توکنایــز ســعی در انتقــال آن دارد عبارت 
شــفافیت  ســرمایه گذاری،  ســاختن  »دموکراتیــک  از:  اســت 
ــردم و ماشــین آالت«.  ــن م ــای هوشــمند بی ــات و قرارداده عملی
ــد: ــاز اساســی دارن ــه دو مــورد نی توکن هــا جهــت پیاده ســازی ب

ــی در  ــورت دیجیتال ــه ص ــه ب ــی ک ــک دارای ــت ی ــق مالکی ۱. ح
ــود.  ــره می ش ــده ذخی ــع  ش ــر کل توزی ــک دفت ــا ی ــن ی باکچی
ایــن حــق را می تــوان از طریــق پروتــکل باکچیــن یــا دفتــرکل 

ــت . ــود، الزم اس ــام می ش ــن انج ــتر باکچی ــال داد.در بس انتق

                                                                                     
شکل 2- ایده بزرگ پشت توکنایز

1-   Digital Transformation
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امکان پذیر می کند. این عبارت را می توان به سه مفهوم اصلی تقسیم کرد:

•»توزیع شدگی«1:

 توضیح دهنده این واقعیت است که داده ها به اشتراک گذاشته می شوند و به جای اینکه در یک پایگاه داده مرکزی 
ذخیره شوند، توسط چند شرکت کننده نگهداری شده و قابل دسترسی هستند.

•»لِِجر«2: 

نوعــی بانــک اطاعاتــی اســت کــه )ماننــد هــر پایــگاه داده دیگــر( دارای ســابقه ای اســت کــه هرکســی مالــک چــه 
چیــزی اســت، یــا چــه کســی چــه کاری را انجــام داده اســت و می توانــد بــرای ذخیــره دامنــه ای از داده هــا مــورد 
ــر  ــن شــرکت کنندگان پخــش می شــود. ه ــه صــورت ایمــن و هماهنــگ در بی ــات ب ــرد. اطاع ــرار گی اســتفاده ق

ــه روز کنــد. ــد اطاعــات را در دفترچــه راهنمــا شــروع، تاییــد و ب شــرکت کننده می توان

•»فناوری«3:

ــر متمرکــز کار  ــه شــیوه ای توزیع شــده و غی ــادر می ســازد ب ــک اطاعــات را ق ــی اشــاره دارد کــه بان ــه پروتکل  ب
کنــد.

ــدارد.  ــر کل توزیع شــده ای وجــود ن ــتاندارد دفت ــوع اس ــچ ن ــی خــود اســت، هی ــوز در مراحــل ابتدای ــاوری هن ــن فن ــه ای از آنجــا ک
ــد: ــی مشــترک دارن ــار ویژگ ــا چه ــه آن ه ــا هم ــادی دارد، ام ــواع زی ــده ان ــع ش ــر کل توزی ــای دفت پلتفرم ه

• توزیــع داده: چنــد شــرکت کننده می تواننــد همزمــان یــک نســخه از لجــررا نگــه داشــته و قــادر بــه خوانــدن و دسترســی 
بــه داده هــا باشــند. ایــن ویژگــی در بســتر اینترنــت شــکل می گیــرد.

ــه  ــد هرگون ــق شــده و نظــارت، هــر شــرکت کننده می توان ــز: براســاس فرآیندهــای تواف ــر متمرک ــرل غی • تصمیمــات / کنت
بروزرســانی انجــام شــده توســط یــک شــرکت کننده دیگــر را بروزرســانی و قبــول کنــد.

ــد  ــدون کلی ــردن ب ــاک ک ــا پ ــر ی ــل، تکثی ــکان جع ــه ام ــکلی ک ــه ش ــات ب ــل اطاع ــم تبدی ــوان عل ــه عن ــگاری: ب • رمزن
ــام  ــه طــور ایمــن تم ــد ب ــع شــده می توانن ــرکل توزی ــای دفت ــف می شــود. سیســتم عامل ه ــی غیرممکــن باشــد، تعری مخف

ــد. ــاد کنن ــاع ایج ــد و اجم ــد کنن ــد، داده را تایی ــایی کنن ــرکت کنندگان را شناس ش

• اتوماســیون/ برنامــه نویســی: اتوماســیون رمزگــذاری رایانــه تضمیــن می کنــد کــه شــرایط و مقــررات قــرارداد )بــه عنــوان 
مثــال، پرداخــت بهــره در اوراق بهــادار( بــه طــور خــودکار اجــرا می شــوند. در دفاتــر کل توزیــع شــده، ایــن موضــوع از طریــق 

اســتفاده از قرادادهــای هوشــمند حاصــل می شــود.

اصطاحــات باکچیــن و دفتــرکل توزیع شــده معمــوال اشــتباه بــه جــای یکدیگــر اســتفاده می شــوند. زمانیکــه باکچیــن در اواخــر 
ســال 2008 بــرای اولیــن بــار در وایــت پیپــری کــه توســط شــخص یــا گــروه گمنامــی کــه خــود را ساتوشــی ناکاموتــو4 نامیدنــد بــا 
ــه  ــه همتــا از پــول الکترونیکــی کــه امــکان ارســال مســتقیم پرداخت هــای آنایــن از نقطــه ای ب عنــوان »نســخه ای کامــا همتــا ب
نقطــه دیگــر بــدون عبــور از نهــاد مالــی را فراهــم می کنــد« منتشــر شــد، تنهــا موضوعــی عجیــب و دور از ذهــن بــه نظــر می رســید 
ــام باکچیــن را  ــگاری تدویــن شــده اســت امــا امــروز کمتــر کســی اســت کــه ن ــه منظــور متقاعــد کــردن متخصصــان رمزن کــه ب

نشــنیده باشــد.

1 Distributed 
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3 Technology 
4 Satoshi Nakamoto 

ــه توانســته  ــد ک ــه حســاب می آی ــات ب ــره ای از بلوک هــای متصــل به هــم نوعــی سیســتم ثبــت اطاع ــا داشــتن زنجی ــن ب باکچی
ــر  ــه خاط ــه ب ــود ک ــرکل توزیع شــده ب ــز دفت ــرم موفقیت آمی ــن پلتف ــن اولی ــد. بیت کوی ــق کن ــرکل توزیع شــده را محق ــوم دفت مفه
ــازار رمزارزهــا بــه عنــوان نماینــده کلیــه آن هــا بــه حســاب می آیدکــه توانســت توجــه زیــادی را بــه فنــاوری  باالتریــن ارزش در ب
باکچیــن جلــب کنــد. بیت کویــن بــه عنــوان اولیــن نمونــه موفــق ثابــت کــرد تئــوری باکچیــن از نظــر مفهومــی و همچنیــن از 
ــود کــه فناوری هــای  ــن واقعیــت ب ــه ســاخت ای ــاوری  نوآوران ــن را فن ــوی اســت. آنچــه بیت کوی ــی ق ــدازه کاف ــه ان ــه ب نظــر فناوران
مــورد اســتفاده در دفتــرکل توزیع شــده را ترکیــب کــرد و یــک شــبکه اجمــاع توزیــع شــده۱ بــدون مجــوز مرکــزی و قابــل اعتمــاد 
ــوع  ــه طــور کلــی دو ن ــا بدون اجــازه اســتفاده می شــود. در حــال حاضــر ب ــه عنــوان یــک الیــه عمومــی ی ســاخت. از ایــن مــدل ب

باکچیــن قابــل راه انــدازی اســت:

•باکچیــن عمومــی2: در باکچین هــای عمومــی کــه بــدون مجــوز نیــز نامیــده می شــوند، تمامــی اعضــای شــبکه از امــکان 
ــتفاده  ــی، اس ــن عموم ــوت باکچی ــه ق ــوردار هســتند. نقط ــا برخ ــد آن ه ــدن و تایی ــا، خوان ــای تراکنش ه ــتن بلوک ه نوش
ــراد معینــی در نظــر نیســت و هــر کســی  ــرای اف ــه اطاعــات ب ــاز۳ اســت کــه در آن دسترســی ب از پروتکل هــای متــن ب
می توانــد بــدون اعطــای مجــوز در ایــن پــروژه هــا مشــارکت کنــد. تراکنش هــای ایــن نــوع از باکچیــن شــفاف اســت امــا 
ــاداش  ــد. بــاک چیــن عمومــی از طریــق پرداخــت پ ــه صــورت ناشــناس باقــی می مان ــام مســتعار و ب ــا ن ــراد ب هویــت اف
ــوع باکچیــن عمومــی اســت. ــام آشــنا از ن ــه ن ــن نمون ــی برخــوردار اســت. بیت کوی ــه مشــارکت کنندگان از امنیــت باالی ب

ــه  ــر نگ ــار یکدیگ ــک ســازمان واحــد در کن ــه صــورت ی ــز را ب ــای متمرک ــن خصوصــی4: صــدور مجــوز، بخش ه •باکچی
مــی دارد. دسترســی بــه ایــن اطاعــات، بــرای یــک ســازمان مشــخص ممکــن بــوده و در اغلــب اوقــات هیــچ نیــازی بــه 
دسترســی عمــوم افــراد بــه ایــن اطاعــات وجــود نــدارد. باکچیــن خصوصــی راهــی بــرای اســتفاده از امتیــاز باکچیــن 
ــران در  ــت کارب ــت. محدودی ــی اس ــکل داخل ــه ش ــا ب ــد تراکنش ه ــرای تایی ــارکت کنندگان ب ــی از مش ــن گروه و تعیی
ــتمی  ــای سیس ــت. الگوه ــی اس ــبکه های خصوص ــش۵ در ش ــای آت ــتفاده از دیواره ه ــامل اس ــی ش ــای خصوص باکچین ه
ــا را وارد  ــد داده ه ــده می توانن ــناخته ش ــرکت کنندگان ش ــط ش ــه فق ــود ک ــام می ش ــوی انج ــه نح ــی ب ــن خصوص باکچی
ــعه  ــی توس ــت مال ــرای صنع ــر ب ــال های اخی ــه در س ــده ک ــرکل توزیع ش ــای دفت ــتر پلتفرم ه ــد. بیش ــی کنن ــا بازنویس و ی
ــد.  ــن خصوصــی می باش ــد شــده باکچی ــناخته و تایی ــران ش ــه بازیگ ــوی دسترســی محــدود ب ــر الگ ــی ب ــد، مبتن یافته ان
باکچیــن کنسرســیوم نوعــی از باکچیــن خصوصــی اســت کــه فرآینــد اجمــاع بــه جــای اینکــه تنهــا توســط یــک ســازمان 

ــود. ــام می ش ــده انج ــف ش ــش تعری ــرکت کننده از پی ــن ش ــط چندی ــرد، توس ــورت پذی ص

1 Distributed Consensus
2 Public Blockchain
3 Open Source
4 Private Blockchain
5 Firewalls
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شکل 3- تفاوت بالکچین عمومی و خصوصی

کاربرد بالکچین در توکنایز

دالیــل متــداول زیــادی وجــود دارد کــه چــرا توســعه دهندگان باکچیــن ممکــن اســت بدنبــال توکنایــز دارایــی باشــند. برخــی از 
کاربردهــای اصلــی اســتفاده از باکچیــن در توکنایــز عبــارت اســت از:

• امکان انتقال مطمئن دارایی ها با حذف واسطه ها

• حفظ سابقه ی مالکیت و معامات با استفاده از قابلیت تغییر ناپذیری تراکنش های باکچین 

• کاهش کاغذبازی های مرتبط با تجارت با استفاده از قرارداد هوشمند

•  بهبود کشف قیمت و جمع آوری اطاعات با استفاده از شفافیت 

 قراردادهوشمند

قراردادهــا توافقاتــی هســتند کــه شــامل انتقــال دارایی هــای معیــن یــا ارزش خــاص از طــرف یــک مالــک بــه مالکــی 
نــام کــد اســنیپت  بــه  نویســی  برنامــه  قــرارداد هوشــمند یــک کــد  افــراد اســت.  بیــن  بــر مبنــای شــرایط   دیگــر 

اســت کــه روی باکچیــن پیاده ســازی می شــود تــا در صــورت اتفــاق افتــادن دادن یــک ســری شــرایط، دســتورات خاصــی را کــه 
برنامــه نویــس بــه آن  داده اســت، اجــرا کنــد. منطــق قـــرارداد هـــوشمند»اگرآن گاه« 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 واســطه هایی داریــم کــه مجبوریــم بــه آن هــا 
ــم،  ــت می کنی ــته و ثب ــاک نوش ــگاه ام ــرارداد را در بن ــم ق ــاره کنی ــه ای اج ــم خان ــه می خواهی ــال زمانیک ــرای مث ــم. ب ــاد کنی اعتم
کدهــای کامپیوتــری هــم نوعــی قــرارداد هســتند. بــه عنــوان مثــال وقتــی از اینترنــت یــک فایــل خریــداری می کنیــد، در پشــت 
صحنــه کدهایــی وجــود دارنــد کــه بــرای آن هــا تعریــف شــده اســت: اگــر کاربــر پــول را پرداخــت کــرد و مبلغــش کافــی بــود، لینــک 
ــه  ــرارداد هوشــمند را نســبت ب ــده. موضوعــی کــه ق ــام خطــا نشــان ب ــر اینصــورت پیغ ــده، در غی ــه او نمایــش ب ــل را ب ــود فای دانل
قــرارداد عــادی متفــاوت کــرده، اســتفاده از فنــاوری باکچیــن اســت کــه افــراد را از اعتمــاد کــردن بــه واســطه ها بی نیــاز می کنــد. 

بــه عبارتــی دیگــر، قــرارداد هوشــمند کــدی اســت کــه روی باکچیــن فعــال می شــود تــا بــدون نیــاز بــه واســطه ها، شــرایط یــک 
توافقنامــه بیــن دو طــرف را بررســی و اجــرا کنــد. زمانــی کــه یــک قــرارداد هوشــمند بــر روی یــک باکچیــن اجــرا شــود، دیگــر قابــل 
ــی را  ــا و پروژه های ــوان برنامه ه ــمند می ت ــای هوش ــا قرارداده ــرد. ب ــرای آن را بگی ــوی اج ــد جل ــس نمی توان ــف نیســت و هیچ ک توق
ســاخت کــه بــدون هیچ گونــه واســطه  و از کارافتادگــی تــا ابــد بــه کار خــود ادامــه دهنــد. ایــن قراردادهــا بــا ویژگی هــای منحصــر 

بــه فــرد خــود و حــذف واســطه مــورد اعتمــاد میــان طرفیــن قــرارداد، نقــش مهمــی در توکنایــز ایفــا می کننــد.

شکل 4- انواع توکن

توکن های پرداخت/مبادله1
ــوه  ــد. نح ــل می کنن ــره ارزش عم ــیله ذخی ــا وس ــاب ی ــد حس ــه، واح ــیله مبادل ــوان وس ــه عن ــده، ب ــادر ش ــت ص ــای پرداخ توکن ه
ــدازی  ــگاری راه ان ــق رمزن ــزار پرداخــت از طری ــک اب ــرای ایجــاد ی ــه ســکه2 اســت کــه ب ــا، عرضه اولی ــن دســته از توکن ه ــروش ای ف
ــا خدمــات از طریــق یــک  شــده اســت. هــدف اصلــی در توکــن پرداخــت ایــن اســت کــه اطمینــان حاصــل شــود پرداخــت کاال ی
پلتفــرم دفتــرکل توزیع شــده و بــه همــان روش پــول فیــات۳ امکان پذیــر اســت بــا ایــن حــال، اکثــر قانونگــذاران بــه روشــنی اظهــار 
ــرا توســط یــک بانــک مرکــزی صــادر و پشــتیبانی  ــل مقایســه نیســتند، زی ــا پــول فیــات قاب داشــته اند کــه توکن هــای پرداخــت ب

ــن می شــود. ــای عرضــه و تقاضــا تعیی ــق الگوه ــران و طب ــا توســط کارب ــاوه، ارزش آن ه نمی شــوند. بع
 توکن های بهادار4

ــبت  ــا نس ــن توکن ه ــوند. ای ــده می ش ــادار نامی ــن به ــند، توک ــته باش ــرمایه گذاری داش ــاد س ــده ابع ــادر ش ــای ص ــه توکن ه چنانچ
بــه پــول نقــد بیشــتر بــه ابزارهــای مالــی شــباهت دارنــد. در ایــن گــروه از توکن هــا، بــه جــای عرضــه اولیــه ســکه، عرضــه توکــن 
ــغ  ــت مبل ــت، پرداخ ــد مالکی ــوق مانن ــده حق ــی تامین کنن ــوان دارایی های ــه عن ــد ب ــادار بای ــای به ــت. توکن ه ــرح اس ــادار۵ مط به
مشــخصی از پــول )ســود ســهام( یــا حــق ســهم در ســودهای بعــدی یــا جریان هــای نقــدی باشــند و می تواننــد بــه عنــوان اوراق 
بهــادار قابــل انتقــال یــا ابزارهــای مالــی تحــت دســتورالعمل اســناد مالــی در بازارهــای بیــن المللــی واجــد شــرایط باشــند. درســت 
ــال  ــی دیجیت ــادار بازنمای ــای به ــادار اســت، توکن ه ــه دارای اوراق به ــه ای اســت ک ــپرده گذاری گواهی نام ــید س ــه رس همانطــور ک

ــزار بدهــی، صنــدوق و غیــره می باشــند. اوراق بهــادار موجــود ماننــد ســهام، اب

1 Payment/ Exchange Token
2 Initial Coin Offering(ICO)
3 Fiat Currency
4 Security Token
5 Security Token Offering(STO)
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توکن های کاربردی1

ــی  ــروش توکن های ــرای ف ــد ب ــکه می توانن ــای س ــه اولیه ه عرض
اســتفاده شــوند کــه به غیــر از امــکان پرداخــت کاالهــای خارجی 
ــم  ــرمایه گذاران فراه ــرای س ــردی ب ــی کارب ــات، مزیت ــا خدم ی
کننــد. بــه ازای دسترســی بــه یــک محصــول و یــا ارائــه خدمــت 
ــده  ــط صادرکنن ــتقیما توس ــه مس ــره داده ک ــد ذخی ــاص مانن خ
ــل  ــردی قاب ــای کارب ــی از توکن ه ــود، برخ ــه می ش ــن ارائ توک
بازخریــد هســتند. همچنیــن می تــوان از آن جهــت صــدور مجــوز 
ــا  ــا مشــارکت در یــک رویــداد، خدمــت ی دسترســی، اســتفاده ی

محصــول بــرای کاربــران اســتفاده کــرد. 

ــد  ــرار بگیرن برخــی از توکن هــا ممکــن اســت در چنــد دســته ق
)مثــا نمادهــای ســرمایه گذاری و پرداخــت(. این هــا همــان 
چیــزی هســتند کــه از آنهــا بــه عنــوان »توکن هــای ترکیبــی2« 
یــاد می کنیم.بــرای توکن هــای پرداخــت از عبــارت عرضــه 
ــرای توکن هــای بهــادار از عرضــه توکــن بهــادار  اولیــه ســکه و ب
اســتفاده می شــود. از آنجــا کــه تمزکــز توکنایــز بیشــتر بــر روی 
ــن دو را  ــان ای ــاوت می ــت تف ــت الزم اس ــادار اس ــای به توکن ه
ــتیاق و  ــاد اش ــامل ایج ــکه ش ــه س ــه اولی ــل عرض ــم. مراح بدانی

ــد: ــروش می باش ــن و ف ــاد توک ــر، ایج ــت پیپ ــار وای انتش

مرحله 1: ایجاد اشتیاق و انتشار وایت پیپر

در مرحلــه اول، توســعه دهنــدگان جهــت آگاهــی ســازی و 
ایجــاد شــوق و عاقــه جهــت مشــارکت بــا انتشــار وایــت پیپــر، 
ــوه  ــرمایه گذاران بالق ــرای س ــه ب ــروژه ک ــته پ ــای برجس ویژگی ه
جــذاب اســت، بیــان می کننــد. وایت پیپرهــا بــه روش آکادمیــک 
نوشــته می شــوند و هــدف اصلی شــان، نشــان دادن پتانســیل ها و 
ــد.  ــب می کن ــی اســت کــه نظــر ســرمایه گذاران را جل ویژگی های
پــس از آن، وایــت پیپــر را از طریــق اعضــای برجســته در 
انجمن هــای باکچیــن اجــرا می کننــد تــا پشــتوانه ای بــه  دســت 
ــل  ــت مراح ــرای درس ــرای اج ــتوانه ب ــن پش ــن ای ــد. گرفت آورن

ــی برخــوردار اســت.  ــت باالی ــدی از اهمی بع

مرحله 2: ایجاد توکن

توســعه دهندگان پــس از جلــب مشــارکت ســرمایه گذاران اقــدام 
ــداد  ــه الزم اســت تع ــن مرحل ــد. در ای ــه ایجــاد توکــن می کنن ب
ــود.  ــن ش ــن تعیی ــر توک ــرای ه ــر ب ــورد نظ ــغ م ــا و مبل توکن ه

1 Utility Token
2 Hybrid Token

معمــوال، قیمــت توکن هــا در ابتــدای عرضــه اولیــه ســکه بســیار 
ــت  ــروری اس ــا ض ــداد توکن ه ــردن تع ــدود ک ــت. مح ــن اس پایی
زیــرا عرضــه محــدود توکــن، بــه طــور خــودکار بــر اســاس قانــون 

ــد.  ــش می ده ــا را افزای عرضــه و تقاضــا، تقاضــای آن ه

مرحله 3: فروش

ــد  ــر شــخصی بخواه ــاده ای اســت. اگ ــه بســیار س ــروش مرحل ف
ــه  ــن را ب ــی از توک ــدار خاص ــد، مق ــداری کن ــا را خری توکن ه

آدرس کیــف پــول الکترونیکــی وی ارســال می کننــد. 

بــا  دارد  کــه  مزایایــی  بــر  عــاوه  ســکه،  اولیــه  عرضــه 
کاهبرداری هایــی مواجــه می شــود، کاهبرداری هــای پیــش 

می گیرنــد: قــرار  زیــر  دســته های  از  یکــی  در  آمــده 

ــزی3: طــرح پونــزی شــبیه بــه یــک طــرح  • طرح هــای پون

ــازده  هرمــی اســت کــه در آن بــرای ســرمایه گذاران قدیمــی ب
ــرمایه گذاران  ــا س ــه آن ه ــر اینک ــروط ب ــد، مش ــاد می کنن ایج
جدیــدی جــذب کننــد. ایــن کار بــازده بــاال بــا ریســک انــدک 
ــن  ــی از قدیمی تری ــزی یک ــرح پون ــری دارد. ط ــدون خط و ب
ــا شــناخته شــده  ــرای م روش هــای کاهبــرداری اســت کــه ب
ــان طعمــه آن هــا  ــن حــال ســرمایه گذاران همچن ــا ای اســت، ب
ــتفاده  ــت اس ــن قابلی ــرداران از ای ــوند. بســیاری از کاهب می ش
ــتفاده  ــود اس ــع خ ــه نف ــزی ب ــای پون ــا از طرح ه ــد ت کرده ان

کننــد.

• ســو اســتفاده از اطالعــات نهــان4: در ایــن حالــت، یــک 

ــل از آنکــه ســرمایه گذار دیگــری شــانس  ــرد قب ــا ف شــرکت ی
ــا  ــادی از توکن ه ــداد زی ــد، تع ــته باش ــن کار را داش ــام ای انج
ــاال  ــا ب ــت توکن ه ــه قیم ــه ای ک ــد. لحظ ــداری می کن را خری

ــند. ــز را می فروش ــه همه چی ــا بافاصل ــی رود، آنه م

• پمــپ و تخلیــه5: ایــن اتفــاق زمانــی می افتــد کــه گروهــی 
ــته از  ــک دس ــه ی ــد ک ــی می کنن ــل تبان ــران از قب از معامله گ
ــه  ــروش هم ــل از ف ــا را قب ــت آن ه ــد و قیم ــا را بخرن توکن ه
آن هــا در صرافی هــا بــاال ببرنــد. ایــن یکــی از رایج تریــن 

ــت. ــگاری اس ــای رمزن ــا در دنی کاهبرداری ه

3 Ponzi Schemes
4 Front Running
5 Pump and dump

ــای  ــی، توکن ه ــی دارای ــاد نقدینگ ــور ایج ــه منظ ــا ب ــرمایه گذاران تنه ــی از س ــت، گروه ــن حال ــویی1: در ای ــالت پول ش • معام

ــی  ــزار جمــع آوری کمک هــای مال ــه می کنند.عرضــه توکــن بهــادار ماننــد عرضــه اولیــه ســکه اب معاماتــی را بیــن خودشــان مبادل
ــرای اقدامــات خــود پاســخگو می داننــد. برخــاف  ــد کــه صادرکننــدگان توکــن را ب ــا ایــن حــال، مقــررات خاصــی دارن هســتند، ب
توکن هــای کاربــردی معمولــی، ایــن دســته از توکن هــا، »توکــن  بهــادار« تولیــد می کننــد کــه دارایی هــای دیجیتالــی واقعــی و در 
زمــان حــال هســتند کــه در مرزهــای قانونــی کار می کننــد. در اصــل، یــک توکــن بهــادار یــک قــرارداد ســرمایه گذاری اســت کــه 

نشــان دهنده مالکیــت قانونــی یــک دارایــی فیزیکــی یــا دیجیتــال ماننــد امــاک و مســتغات، طــا اســت.

پس از تایید مالکیت، دارندگان توکن های بهادار می توانند:

• توکن های خود را با دارایی های دیگر تعویض کنند.

• از آن ها به عنوان وثیقه برای وام استفاده کنند.

• آن ها را در کیف پول های 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

ــای  ــه توکن ه ــوند. زمانیک ــند، ایجــاد ش ــته باش ــده دسترســی داش ــرکل توزیع ش ــه دفت ــه ب ــادی ک ــا نه ــرد ی ــر ف ــد توســط ه ــا می توانن توکن ه
دیجیتــال توســط یــک گــروه غیــر رســمی یــا انجمــن فاقــد شــخصیت قانونــی ایجــاد می شــوند ممکــن اســت چالش هــای قانونــی 
بیشــتری بــرای قانون گــذاران ماننــد شناســایی کســانی کــه می تواننــد مســئول نقــض قوانیــن اوراق بهــادار باشــند، بــه وجــود بیایــد. 

سه مکانیزم اصلی برای تولید توکن وجود دارد:

• پیش استخراج2: یک نهاد همه واحدهای توکن را یکباره ایجاد می کند.

• اســتخراج پیوســته: نودهــای ماینــر واحدهــای جدیــد توکــن را بــه طــور پیوســته بــر اســاس یــک روش واضــح و از قبــل تعریــف 
ــد. شــده، ایجــاد می کنن

ــا  ــدازی شــبکه و ی • ترکیبــی: چنــد نهــاد از پیــش اســتخراج تعــداد مشــخصی از کل عرضــه را اســتخراج می کننــد؛ بعــد از راه ان
ــوند. ــه می ش ــا، اضاف ــره توکن ه ــه زنجی ــته ب ــتخراج پیوس ــق اس ــده را از طری ــای باقیمان ــه توکن  ه ــروع برنام ش

عرضه اولیه توکن

ــه صــورت خاصــه در جــدول 2 آورده  ــه ب ــد ک ــا بوجــود آمدن ــع توکن ه ــرای توزی ــی ب ــا، روش هــای مختلف ــس از ایجــاد توکن ه پ
شــده اســت.

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

مرحله پیشرفتمحدودیت های دسترسیتوضیح مدل

پیش- فروش توکن
ارائه خدمات خصوصی از واحدهای پیش 
استخراج، اغلب در تخفیف های 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 
قابل استفاده نیست؛ توکن ها 

اغلب غیرقابل انتقال 
هستند.

خریــد و فــروش توکن/
ــکه عرضه اولیه س

ارائه خدمات عمومی )یا خصوصی( از 
واحدهای پیش استخراج شده. شبکه / 

برنامه ممکن است هنوز عملیاتی نباشد. 
مانند عرضه تزوس

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

سرمایه گذاران

شبکه/اپلیکیشن
معموال عملیاتی نشده، 

توکن ها ممکن است قابلیت 
جا به جایی داشته باشند.

استخراج
واحدهای تازه صادر شده بر اساس نیاز 

برای کارگزاران فرستاده می شوند 
مانند بیتکوین و اتریوم

وابسته به تنظیمات شبکه/
اپلیکیشن و سطوح اجازه

ــده و  ــن زن ــبکه/ اپلیکیش ش
ــت. ــی اس عملیات

ایردارپ۱
واحدهای توکن جدید به دارندگان یک 
توکن موجود، به طور کلی تحت شرایط 

 خاص توزیع می شوند.
مانند عرضه استار2

یک توکن جدید در نتیجه یک 
تغییر قانون ناسازگار در سیستم 

دفتر کل توزیع شده ایجاد 
می شود که باعث شکاف شبکه 
می شود. دارندگان توکن های 
موجود نشانه جدید را بر پایه 

۱ - ۱ دریافت می کنند. مثال ها 
شامل اتریوم کاسیک )20۱۶( و 

بیتکوین کش )20۱7( هستند.

شبکه/اپلیکیشن ممکن 
است عملیاتی باشد

انشعاب  

 توکن جدید از طریق تغییرات اساسی 
در قواعد یک ساختار دفترکل توزیع 

شده موجود، به دلیل اشکاالت در آن یا 
تغییر استراتژی ایجاد می شود. اتریوم 

کاسیک و بیت کوین کش نمونه هایی از 
انتشار توکن انشعاب هستند.

دارندگان احتمالی الزم است قبل 
از انشعاب، توکن های دیگری 

داشته باشند.
ــی  ــن عملیات شبکه/اپلیکیش

اســت

توکنایز از تئوری تا عمل

توکنایــز  می پردازیــم.  می دهــد،  انجــام  عمــل  در  توکنایــز  آنچــه  بررســی  بــه  گــزارش  از  بخــش  ایــن  در 
دارایی هــای  انداختــن  جریــان  بــه  بــا  و  بگیــرد  قــرار  اســتفاده  مــورد  می توانــد  مختلــف  صنایــع  در 
کســری  مالکیــت  فرصــت  توکنایــز  کنــد.  کمــک  ســرمایه گذاری  افزایــش  و  تولیــد  رونــق  بــه   فریزشــده، 
 از یــک دارایــی را در اختیــار کاربــران قــرار می دهــد. ارزهــای فیــات کشــورها ماننــد دالر تنهــا می تواننــد تــا 0.0۱ مقــدار پایــه 

ــا ۱8 رقــم اعشــار از یــک واحــد خــرد  ــدارد. توکن هــا می تواننــد ت ــز وجــود ن خــود خــرد شــوند امــا ایــن محدودیــت در توکنای
شــوند. نمونه هایــی از کاربــرد توکنایــر درشــکل4 آورده شــده اســت. )تصویــر طراحــی شــود(

شکل ۵- کاربردهای توکنایز

توکنایز امالک و مستغالت

بــازار امــاک و مســتغات بــه دلیــل وجــود ذی نفعــان متفــاوت، جریــان مالــی بــزرگ، افــراد درگیــر در ساخت وســاز و ســازمان های 
ــان امــاک اجــازه  ــه صاحب ــازار ب ــن ب ــز در ای ــی روبه روســت. توکنای ــای فراوان ــا پیچیدگی ه ــررات، ب ــر در وضــع مق گوناگــون درگی
ــدار در  ــهم خری ــان دهنده س ــا نش ــد. توکن ه ــادر کنن ــن ص ــتر باکچی ــف در بس ــای مختل ــه توکن ه ــود را ب ــی خ ــد دارای می دهن
ــه فــروش برســانند.  ــوده و مالکیــت او را ثابــت می کنــد. افــراد می تواننــد هــر زمــان کــه بخواهنــد توکن هایشــان را ب یــک ملــک ب
باکچیــن بــا داشــتن ویژگــی تغییرناپذیــری، امــکان نگهــداری ســابقه دیجیتالــی معامــات صــورت گرفتــه را فراهــم می کنــد. ایــن 
ســاختار احتمــال کاهبــرداری را تــا حــد زیــادی کاهــش می دهــد و فــروش یــک توکــن را بــه صــورت همزمــان بــه دو نفــر عمــا 
ــن  ــوئیس چندی ــد. در س ــاک کار می کنن ــز ام ــر روی توکنای ــا ب ــتارتاپ در دنی ــن اس ــر چندی ــال حاض ــازد. در ح ــن می س غیرممک
پلتفــرم آزمایشــی ماننــد »توکــن  اســتیت۱« در مرحلــه اجــرای آزمایشــی قــرار دارنــد کــه بــا در اختیــار قــرار دادن محیــط آزمایشــی 

ــد. ــم کرده ان ــکونی را فراه ــای مس ــای زمین ه ــروش توکن ه ــد و ف ــکان خری ام

توکنایز طال

بیت کویــن و ســایر رمزارزهــای متــداول، محصــول مهندســی مالــی هســتند و پشــتوانه فیزیکــی نــدارد. همیــن امــر ســبب ایجــاد 
ــر ایــن پدیــده شــده اســت. طــا از اولیــن شــکل پول هــای رایــج جهــت  دیدگاه هایــی متناقــض در میــان علمــای اســامی در براب
تبــادالت میــان جوامــع بشــر بــوده و تقریبــا تمامــی افــراد بــر ســر بــاارزش بــودن آن جهــت قــراردادن پشــتوانه یــک واحــد پــول 
ــه ازای  ــرد؛ یعنــی ب ــرار بگی ــورد اســتفاده ق ــا پشــتوانه طــا م ــی ب ــد در صــدور توکن های ــز طــا می توان ــد. توکنای ــاق نظــر دارن اتف
صــدور هــر توکــن کــه می توانــد 0.0۱ گــرم طــا قیمــت داشــته باشــد، معــادل آن در خزانــه صادرکننــده توکــن، طــای فیزیکــی 
ذخیــره می شــود. »وان گــرم2« در امــارات متحــده عربــی بــا شــعار »مــا بــه طــا اعتمــاد می کنیــم۳« کــه مشــابه شــعار نوشــته شــده 

1 Tokenestate.io.
2 OneGram
3 In Gold We Trust

1- Airdrop
2- Stellar
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ــادی  ــا حــد زی ــا ســایر رمزارزهــا در توکنایــز طــا نشــان دهــد کــه ت روی پــول ایــاالت متحــده اســت، می کوشــد تفــاوت خــود ب
ــده می شــود. ــس۱ دی ــه فورب ــه در مجل ــک خاورمیان ــر فین ت ــان 20 اســتارتاپ برت ــن اســتارتاپ در می ــام ای ــوده اســت. ن ــق ب موف

توکنایز انرژی

تاکنــون نــرخ انــرژی از بــرق و گاز گرفتــه تــا بنزیــن، صرفــا توســط مقامــات متمرکــز کــه دولــت و یــا تامین کننــدگان خصوصــی 
انــرژی تعییــن می شــد. درصورتیکــه افــراد توکــن انــرژی در اختیــار داشــته باشــند می تواننــد، بهــای قبض هــای بــرق، گاز و هزینــه 
بنزیــن خــود را پرداخــت کننــد. در ایــن مــدل نرخ هــا می توانــد بــه کمــک قراردادهــای هوشــمند بــه قوانیــن تبدیــل شــود و طبــق 
ــرژی از شــفافیت بیشــتری برخــوردار خواهــد  ــرخ  ان ــا اســتفاده از ایــن روش ن ســیگنال های عرضــه و تقاضــا قیمت گــذاری شــود. ب
بــود. توکن هــای صــادر شــده می تواننــد بــه عنــوان ســرمایه گذاری و یــا بــرای پرداخــت قبــوض توســط دارنــدگان مــورد اســتفاده 
قــرار بگیرنــد. توکن هــای انــرژی ماننــد ســایر توکن هــای بهــادار قابــل انتقــال و فــروش هســتند. در حــال حاضــر چندیــن اســتارتاپ 
از جملــه »تراگریــن2« و »الــون ســیتی۳« توکن هــای انــرژی را مبتنــی بــر باکچیــن صــادر و عرضــه می کننــد. بــا اســتفاده از ایــن 

توکن هــا قیمــت انــرژی مصرفــی توســط الگوریتم هــای هــوش مصنوعــی و بــه صــورت زمــان واقعــی4 تعییــن می شــود.

توکنایز تامین مالی جمعی 

تامیــن مالــی جمعــی۵، یکــی از راه هــای تامیــن مالــی و ســرمایه گذاری خــرد بــه شــمار مــی رود کــه بــه کمــک آن می تــوان ســرمایه 
کارهــای کوچــک اجتماعــی و یــا پروژه هــای متوســط و بــزرگ را تامیــن نمــود. تامیــن مالــی جمعــی بــه طــور کلــی ســه الگــوی 
مبتنــی بــر ســهام۶، مبتنــی بــر پــاداش7 و خیریــه8 دارد و امــروزه در زمینه هــای مختلــف از ســاخت و ســاز گرفتــه تــا تامیــن هزینــه 
یــک فیلــم ســینمایی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. تامیــن مالــی جمعــی هــر چنــد روشــی جدیــد در مدل هــای کســب و کار بــه 
شــمار می آیــد امــا نیازمنــد صــرف زمــان و هزینــه زیــاد جهــت طراحــی کمپین هــای بازاریابــی اســت و بعــاوه در مــواردی جهــت 
ــی جمعــی  ــن مال ــردن مشــکات تامی ــرای برطــرف ک ــی ب ــز جمع ســپاری راه حل ــرد. توکنای ــرار می گی ــورد اســتفاده ق پولشــویی م
ــا وجــود قراردادهــای هوشــمند  ــز از آنجــا کــه در بســتر باکچیــن اجــرا می شــود، شــفافیت را افزایــش می دهــد و ب اســت. توکنای
ــد اجــرای قــرارداد، شــرایط بهتــری جهــت جمع ســپاری ایجــاد می کنــد. »اســمارت لنــدز۹« اولیــن  و بــدون دخالــت افــراد در رون
پلتفــرم جمع ســپاری مبتنــی بــر توکنایــز در انگلیــس اســت کــه کاربــران می تواننــد توکــن خــود را از میــان امــاک و مســتغات، 

کشــاورزی و انــرژی انتخــاب کننــد.

1 Forbes
2 Terragreen
3 Elon City
4 Rael Time
5 Crowdfunding
6 Equity-Based
7 Rewards-Based
8 Donation- Based
9 Smartlands

ویژگی های توکنایز

توکنایــز بــا داشــتن ویژگی هــای منحصــر بفــرد خــود می توانــد برخــی از چالش هــای اساســی در اقتصــاد و تامیــن مالــی دارایــی، 
ماننــد کمبــود نقدینگــی، هزینه هــای بــاالی معامــات و شــفافیت کــم را برطــرف ســازد.

  هزینه های تراکنش کمتر

• کاهش مربوط به دولت

طبــق گفتــه ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه در ســال 20۱8، متوســط   هزینــه بــرای عرضــه اولیــه عمومــی  بــا انــدازه کمتــر 
ــی  ــی و نظارت ــی، حقوق ــز بســیاری از واســطه های مال ــه توکنای ــا ۱۱ درصــد باشــد. از آنجــا ک ــد ۹ ت ــون دالر، می توان از ۱00 میلی
ــان  ــود، کارشناس ــای موج ــاس راهکاره ــت. براس ــر اس ــی پایین ت ــل توجه ــزان قاب ــه می ــش ب ــای تراکن ــرد، هزینه ه ــن می ب را از بی

اقتصــادی تخمیــن می زننــد کــه مبلــغ کل عرضــه اولیــه توکــن بایــد زیــر ۵ درصــد باشــد.

•کاهش هزینه های مربوط به تراکنش های بازار ثانویه

ــدار  ــدد مق ــن ع ــوند. ای ــامل می ش ــا را ش ــد تراکنش ه ــا ۱۵ درص ــوال ۱0 ت ــتغات معم ــاک و مس ــرمایه گذاری در ام ــارات س اعتب
کمیســیونی اســت کــه یــک بــار و هنــگام خریــد صنــدوق ســرمایه گذاری توســط ســرمایه گــذار اتفــاق می افتــد. ایــن نــوع هزینه هــا 
ــه را  ــازار ثانوی ــود در ب ــای موج ــی توکن ه ــه راحت ــد ب ــرمایه گذاران می توانن ــرا س ــدارد، زی ــا ن ــده معن ــای توکنایز ش ــرای دارایی ه ب

خریــداری کننــد..

      •کاهش هزینه های مربوط به عملکرد واحد مدیریت دارایی

ــد.  ــام می دهن ــودکار انج ــورت خ ــه ص ــاخت را ب ــدوق زیرس ــت صن ــود، مدیری ــای موج ــر از راه حل ه ــمند  فرات ــای هوش قرارداده
ــا بهبــود  ــه اشــتراک گذاری داده هــا را همزمــان ب قراردادهــای هوشــمند قــادر هســتند گــزارش عملکــرد مشــتری، جمــع آوری و ب

شــفافیت، تســهیل کننــد. 

1
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شفافیت بیشتر

یــک توکــن بهــادار می توانــد حــق مالکیــت و 
مســئولیت های حقوقــی دارنــده را بــه طــور مســتقیم 
بــر روی توکــن و همــراه بــا ســوابق غیرقابــل تغییــر 
مالکیــت تعبیــه کند. ایــن ویژگی هــا باعــث افزایــش 
ــن  ــران ای ــه کارب شــفافیت در معامــات را شــده و ب
امــکان را می دهــد تــا بداننــد بــا چــه کســی ســر و 
ــن توکــن  ــد و چــه کســی قبــا صاحــب ای کار دارن

بــوده اســت.

ــز  ــای فری ــع دارایی ه ــه مناب ــی ب دسترس
ــده ش

ــدگان  ــد طیــف وســیعی از ارائه دهن ــز می توان توکنای
ــه  ــاخت ها، از جمل ــنتی را وارد زیرس ــرمایه غیرس س
ــاس  ــرمایه گذاران در مقی ــایر س ــی و س خرده فروش
ــت ســهمی از ارزش  ــز مالکی ــد. توکنای ــر کن کوچکت
از  بســیاری  و  می کنــد  امکان پذیــر  را  دارایــی 
خــودکار  را  مشــتری  کاری  فرآینــد  جنبه هــای 
تراکنــش  هزینه هــای  موضــوع  ایــن  می کنــد. 
انــدازه  می شــود  باعــث  و  می دهــد  کاهــش  را 
ــرای  ــی ب ــر مال ــر از نظ ــرمایه گذاری های کوچکت س
صنــدوق هــای زیرســاختی و اشــخاص دیگــری کــه 

ــود.  ــی ش ــد، عمل ــی کنن ــادر م ــن ص توک

 کاهــش ریســک تعــداد شــرکای مالــی کمتــر 
از طریــق عــدم تمرکــز

کلیــدی  ارزش  گزاره هــای  از  یکــی  عدم تمرکــز 
بــرای اکثــر راه حل هــای مبتنــی بــر باکچیــن 
اســت. فایــده سیســتم های غیر متمرکــز ایــن اســت 
کــه هیــچ نقطــه مرکــزی شکســتی وجــود نــدارد. در 
زمینــه مالــی، ایــن بــدان معنــی اســت کــه ریســک 
شــرکای مالــی کمتــر اســت، زیــرا سیســتم ها 
می تواننــد بــدون نیــاز بــه اعتمــاد بــه شــخص ثالــث 

ــد. کار کنن

افزایش کارایی تراکنش

ــی  ــادار خصوص ــه اوراق به ــات ثانوی ــل معام تکمی
ــد.  ــول بکش ــا ط ــی ماه ه ــا حت ــا ی ــد هفته ه می توان
ــه  ــرض اینک ــا ف ــده، ب ــر ش ــادار ذک ــرای اوراق به ب
معاملــه مطابقــت داشــته باشــد و اوراق بهــادار 
ــان  ــوال زم ــوند، معم ــل داده ش ــر تحوی ــدون تاخی ب
ــه  تســویه حســاب ســه روز کاری اســت. از آنجــا ک
ــا و  ــه همت ــا ب ــورت همت ــه ص ــز ب ــات توکنای معام
بــدون ذخیره ســازی در یــک انبــارداده متمرکــز 
انجــام می شــود، معامــات همیشــه مطابقــت دارنــد 
ــا  ــادار معن ــن به ــل توک ــر در تحوی ــن تاخی و بنابرای
ــگاری 24  ــر ایــن، صرافی هــای رمزن ــدارد. عــاوه ب ن
ــبانه روز و هفــت روز در هفتــه فعالیــت  ســاعت ش
می کننــد و نقدینگــی و امــکان کشــف قیمــت را در 

ــد. ــم می کنن ــول روز فراه ط

غلبه بر محدودیت اندازه کوچک پروژه

ــع  ــی از موان ــار ارزان یک ــن اعتب ــه تامی دسترســی ب
اصلــی تامیــن مالــی زیرســاخت ها بــا مقیــاس 
کوچــک اســت. منابــع تامیــن مالــی خصوصــی 
معمــوال بــه دلیــل بــاال بــودن هزینه هــای معاماتــی، 
ــی  ــی از دالیل ــن موضــوع یک اقتصــادی نیســتند. ای
ــه  ــد ب ــی کوچــک بای ــای زیربنای ــه پروژه ه اســت ک
ســرمایه گذاری عمومــی متکــی باشــند و بــرای 
جــذب ســرمایه خصوصــی تــاش کننــد. بــا اســتفاده 
ــا مقیــاس کوچــک،  ــز در زیرســاخت های ب از توکنای
همانطــور کــه در ابتــدا توضیــح داده شــد ، می تــوان 
قابــل  به طــور  را  تراکنــش  و  دقــت  هزینه هــای 

ــش داد.  ــی کاه توجه
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نوع شناسی قانون گذاری توکنایز

ــل،  ــای آن در عم ــز و کاربرده ــوم توکنای ــل مفه ــش قب در بخ
تشــریح شــد. ایــن بخــش قانون گــذاری توکنایــز در دنیــا مــورد 
ــوع  ــزرگ در موض ــکات ب ــی از مش ــرد. یک ــرار می گی ــی ق بررس
ــدم  ــه ع ــف و در نتیج ــر روی تعاری ــاع ب ــتن اجم ــز، نداش توکنای
تنظیــم مقــررات واضــح در ایــن حــوزه اســت. زمانی کــه صحبــت 
ــد بانک هــای  ــه میــان می آی از رمزارزهــا و مبــادالت پرداختــی ب
ــدی  ــا متص ــوند، ام ــذاری وارد می ش ــش قانون گ ــزی در بخ مرک
ــت.  ــاوت اس ــف، متف ــورهای مختل ــز در کش ــوری توکنای رگوالت
ــروش  ــدور و ف ــن، ص ــه توک ــه اولی ــه عرض ــورها ب ــرش کش نگ
ــا یکدیگــر، در طــول زمــان تغییــر  ــر تفــاوت ب توکن هــا عــاوه ب
ــز و کاربردهــای  ــه اهمیــت موضــوع توکنای ــا توجــه ب می کنــد. ب
ــذاری  ــمت قانون گ ــه س ــورها ب ــتر کش ــه دارد، بیش ــی ک فراوان
ــوب  ــی چارچ ــا بررس ــه، ب ــته اند. در ادام ــیر گام برداش ــن مس ای
قانون گــذاری توکنایــز، نگاهــی کلــی بــه سیاســت های کان 

ــم داشــت. ــن خصــوص خواهی کشــورها در ای

چارچوب قانون گذاری توکنایز

ــورد  ــه در آن م ــه ای ک ــه زمین ــته ب ــن بس ــاح توک اصط
اســتفاده قــرار می گیــرد، معانــی متفاوتــی دارد. در نتیجــه 
ــدا  ــه رو هســتند. ابت ــش روب ــن چال ــا چندی ــذاران ب قانون گ

ــنا  ــی آش ــه خوب ــا ب ــان توکن ه ــای می ــا تفاوت ه ــت ب الزم اس
ــی مناســب کــه نشــان دهنده  ــه بعــد اصطاحات شــوند، در مرحل
ــد  ــت بای ــد و در نهای ــاب نماین ــت، انتخ ــوری اس ــداف رگوالت اه
اطمینــان پیــدا کننــد در تمامــی بیانیه هــا از همــان اصطاحــات 
ــه  ــادل کلم ــزارز مع ــر رم ــال اگ ــرای مث ــود. ب ــتفاده می ش اس
کریپتوکارنســی۱ انتخــاب می شــود نبایــد ارزرمــز، رمزارزینــه یــا 
عبــارات دیگــر مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد. جهــت قانون گــذاری 
ــرار  ــی مدنظــر ق ــز الزم اســت ماحظات صحیــح در مــورد توکنای
بگیرنــد: طبیعــت و شــکل دارایــی، ایجــاد توکــن، توزیــع اولیــه، و 
ــوع واســطه ای کــه خدمــات مرتبــط را  ــه و ن ــازار ثانوی تجــارت ب
تامیــن می کننــد. شــکل زیــر بــه عنــوان یــک چارچــوب اساســی 
ــل  ــز عم ــای توکنای ــی فعالیت ه ــی و قانون ــل حقوق ــت تحلی جه
ــت،  ــده  اس ــان داده ش ــکل ۶ نش ــه در ش ــور ک ــد. همانط می کن
ایــن ســه مجموعــه ماحظــات بــه طــور نزدیکــی بــه هــم گــره 
درک  می دهنــد.  قــرار  تحت تاثیــر  را  یکدیگــر  و  خورده انــد 
ــی  ــر چگونگ ــتگذاران، ب ــذاران و سیاس ــط قانون گ ــد توس ــر بع ه
نگــرش آن هــا و تنظیــم جنبه هــای دیگــر فعالیت هــای مرتبــط، 

تاثیــر خواهــد گذاشــت. 

1 Cryptocurrency

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

طبیعت و شکل دارایی

ــکل  ــا ش ــهام و ی ــترک س ــهم مش ــد س ــنتی مانن ــات س ــان دهنده توافق ــد نش ــن می توانن ــتر باکچی ــده در بس ــای صادرش توکن ه
ــوند. ــل ش ــز قائ ــال تمای ــی و دیجیت ــای فیزیک ــان دارایی  ه ــذاران می ــت قانون گ ــن رو الزم اس ــند. از ای ــی باش ــدی از دارای جدی

جدول 3- وجه تمایز میان طبیعت و شکل دارایی

جــدول ۳ لیســتی از ابعــاد کلیــدی کــه می توانــد بــه عنــوان ابــزاری جهــت ارزیابــی ماهیــت یــک دارایــی دیجیتــال خــاص 
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، ارائــه می دهــد. ایــن فهرســت از ماحظــات می توانــد بــه تنظیم کننــدگان و ســایر ســهامداران 
ــر  ــی ب ــر مبتن ــک متغی ــا ی ــا، تنه ــدام توکن ه ــد ک ــخص کن ــد و مش ــک کن ــت« کم ــکل« و »طبیع ــن »ش ــز بی در تمای
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باکچیــن از یــک ابــزار شناخته شــده هســتند کــه بــه یــک راه حــل قانونــی سفارشــی نیــاز دارنــد.

جدول 4- رویکرد چند بعدی جهت ارزیابی ماهیت توکن

مثالتوضیحبعد
تایید ماهیت صادر کننده توکن و شرکای تجاری

تعهدات قانونی بالقوه ای که ممکن 
است به وجود آید.

شرکت ها، اکوسیستم، موسسات بخش دولتی و 
خصوصی

نوع ارجاع تعیین کننده این است که نوع ارجاع
سوابق باکچین به چه اطاعاتی اشاره 

 کند. این کار بر اجرای موثر انتقال 
مالکیت تاثیر دارد.

۱. درونی: رمزارزها: بیتکوین، اتریوم
2. مختلط: وان گرم؛ توکنی قابل مبادله برای 

طای فیزیکی ذخیره شده
۳. بیرونی: توکن حسابداری به طور انحصاری برای 

اهداف نگهداری سوابق استفاده می شود.

مشخص کننده نقشی که توکن در کاربرد فنی
دفترکل توزیع شده ایفا می کند.

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

رکوردها

مشخص کننده نقش اقتصادی توکن کاربرد اقتصادی
در شبکه

روش پرداخت مانند هزینه به ازای هر تراکنش 
توکن 

تحلیل ماهیت و پویایی قدرت پلتفرم زیرساخت موجود
زیربنایی که در آن توکن ها صادر، 

توزیع و انتقال داده می شوند. شامل 
ارزیابی از سلسله  مراتب الیه و آیا 
دارایی ها می تواند به راحتی به یک 

پلتفرم جایگزین منتقل شوند.

-سیستم دفتر کل توزیع شده  با مجوز
-سیستم دفترکل توزیع شده  باز و بدون مجوز

مشخص می کند چه کسی می تواند دسترسی
توکن را نگه دارد، استفاده کند و 

بفروشد. همچنین نقاط دسترسی و 
خروج توکن ها را مشخص می کند.

- غیر محدود )هرکسی می تواند شرکت کند.(
- محدود: تنها سرمایه گذاران مجاز می توانند به 

توکن های امنیتی دسترسی داشته باشند.

ایجاد توکن، توزیع اولیه، و تجارت بازار ثانویه

ــس از ایجــاد و  ــح داده شــد، دارد. پ ــوع توکــن در بخــش اول توضی ــه ن ــه بســته ب ــع اولی ایجــاد توکــن و روش هــای توزی
توزیــع توکن هــا، می تــوان آن هــا را تعویــض و مبادلــه کــرد و بــه روش هــای مختلــف در بازارهــای ثانویــه انتقــال داد، کــه 

ــه داشــته باشــد. ــای مبادل ــع شــده و پلتفرم ه ــرکل توزی ــه دفت ــی از جمل ــد اشــکال مختلف می توان

فعالیت های واسطه ای

ــز شــاهد رشــد ســریع  ــل اعتمــاد اســت، اکوسیســتم توکنای  اگرچــه یکــی از اهــداف اصلــی باکچیــن حــذف طرف هــای ســوم قاب
فعالیت هــای اصلــی واســطه ای اســت کــه برخــی از آن هــا عبارتنــد از ایجــاد و توزیــع توکــن، ذخیــره، مبادلــه، پرداخــت و اســتخراج. 

برخــی از فعالیت هــای واســطه ای ماننــد پرداخــت بــه صــورت ســنتی در سیســتم های مالــی صــورت می گرفته انــد، و بعضــی ماننــد 
کیــف پــول الکترونیکــی جدیــد بــه حســاب می آینــد کــه الزم اســت هنــگام قانون گــذاری ایــن فعالیت هــا، لحــاظ شــوند.

ردپای توکنایز در دنیا

توکنایــز بــه عنــوان یــک کاس دارایــی جدیــد در نظرگرفتــه می شــود کــه می توانــد اقتصــاد را متحــول ســازد. نهادهــای نظارتــی 
و تنظیــم مقــررات در ایــن مــوج جدیــد از تغییــرات، بیــکار ننشســته اند 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 فعالیت های توکنایز

ــت می شــود.  ــوری مدیری ــا اســتفاده از قوانیــن موجــود رگوالت ــی موجــود معمــوال ب ــرد ابزارهــای حقوق شفاف ســازی در مــورد کارب
ــا حــد کمتــری قوانیــن دیگــر ماننــد  ــرد و اهمیــت قوانیــن اوراق بهــادار و ت بخــش عمــده ای از رگوالتــوری موجــود در مــورد کارب
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

ــه طــور صریــح برخــی از فعالیت هــای  ــا ب ــا مقــررات موجــود را گســترش می دهــد ت ــون ی آیین نامــه اصــاح شــده دامنــه یــک قان
توکــن را پوشــش دهــد. اصــاح قانــون پولشــویی اســتونی و قانــون پیشــگیری از تامیــن مالــی تروریســم بــرای پوشــش مبــادالت 

ــن دســته اســت. ــا از ای ــز و کیــف پول ه توکنای

• مقررات سفارشی: وضع قوانین جدید برای فعالیت های توکنایز

 قانــون یــا آییــن نامــه جدیــدی کــه بطــور خــاص تصویــب یــا تنظیــم شــده اســت تــا فعالیت هــای توکنایــز را قانون گــذاری کنــد. 
ــای مجــازی  ــون دارایی ه ــد. قان ــز ایجــاد می کن ــای توکنای ــه ای را مخصــوص فعالیت ه ــی جداگان ــن سفارشــی چارچــوب قانون قوانی

مالــی کشــور مالتــا از ایــن گــروه بــه حســاب می آیــد.

• سازمان مقررات سفارشی: تشکیل یک سازمان مقررات سفارشی

ــه  ــود، ک ــال می ش ــک( اعم ــای فین ت ــول فعالیت ه ــور معم ــه ط ــا )ب ــه ای از فعالیت ه ــرای مجموع ــزا ب ــی مج ــوب نظارت ــک چارچ ی
ــون  فعالیت هــای رمــزارزش تنهــا یــک جنبــه آن اســت. ســازمان مقــررات سفارشــی معمــوال ابزارهــای قانونــی هســتند. ماننــد قان

مکزیــک جهــت تنظیــم موسســات فنــاوری مالــی.

سیاست های ضد پولشویی/ کی وای سی1 

ــت. از  ــی اس ــای حاکمیت ــارت نهاده ــدون نظ ــه و ب ــی آزادان ــزارزش جابه جای ــی رم ــداف اصل ــی از اه ــد یک ــراد معتقدن ــی از اف بعض
ــی از  ــن یک ــرد. بنابرای ــکار ک ــتر را ان ــن بس ــویی در ای ــد پولش ــی مانن ــب و جرایم ــدن تقل ــود آم ــه وج ــکان ب ــوان ام ــی نمی ت طرف
ــه  ــدی اســت ک ــررات ضــد پولشــویی و شناســایی مشــتریان اســت. کی وای ســی فرآین ــز، اجــرای مق ــی در توکنای ــای اصل دغدغه ه
توســط شــرکت ها بــه منظــور اطمینــان از هویــت مشتریان شــان بــه کار مــی رود. معمــوال در کشــورهای مختلــف در ارتبــاط بــا اصــل 
ــرای شناســایی دقیــق مشــتریان  کی وای ســی قوانینــی توســط بانک هــای مرکــزی وضــع می شــود. بیشــترین تاکیــد کی وای ســی ب

ــری از انجــام فعالیت هــای پولشــویی توســط آن هاســت.  بانکــی و جلوگی

در جهان چه می گذرد؟

در بحــث قانونگــذاری توکنایــز، برخــی از کشــورها میــان توکن هــای بهــادار و ســایر توکن هــا تفــاوت قائــل می شــوند. از آنجــا کــه 
ــوند، تحــت  ــه می ش ــهام فروخت ــرای س ــده ب ــود آین ــی س ــا پیش بین ــه ب ــرمایه گذاری هســتند ک ــای س ــادار قرارداده ــای به توکن ه
1 Know Your customer
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پوشــش قوانیــن اوراق بهــادار هســتند. در ایــاالت متحــده، یــک توکــن بهــادار زیــر دســته اوراق بهــادار فــدرال اســت و می توانــد 
ــه عرضه کننــدگان اجــازه  ــا مقــررات Sتبعیــت کنــد. مقــررات D معافیتــی اســت کــه ب از یکــی از مقــررات D، مقــررات +A  ی
ــه  ــر اینکــه فقــط اوراق بهــادار را ب ــد، مشــروط ب ــورس و اوراق بهــادار۱ ثبــت نکنن می دهــد توکن هــای خــود را در کمیســیون ب
ــرای اوراق  ــه شــده در طــول درخواســت ب ــات ارائ ــه اطاع ــد کــه کلی ــان حاصــل کنن ــر بفروشــند و اطمین ســرمایه گذاران معتب
ــر  ــغ حداکث ــرای مبل ــا ب ــکان می دهــد ت ــه شــرکت ها ام ــررات +A  ب ــر اســت«. مق ــط و غیرمعتب ــارات غل ــاری از اظه ــادار »ع به
ــرمایه گذاران  ــرای س ــادار ب ــورس و اوراق به ــرایط کمیســیون ب ــادار واجــد ش ــون دالر، اوراق به ۵0 میلی
ــمول  ــه مش ــکا ک ــارج از آمری ــتقر در خ ــرکت هاي مس ــرای ش ــررات S ب ــد. مق ــر کن ــر منتش غیرمعتب
ــا ایــن حــال، ایــن  ــون اوراق بهــادار ســال ۱۹۳۳ هســتند، اعمــال مي شــود. ب ــام تحــت قان شــرط ثبت ن
ــه قوانیــن اوراق بهــادار و همچنیــن هــر کشــوری کــه در آن توکــن بهــادار  شــرکت ها همچنــان بایــد ب
خــود را ارائــه می دهنــد، پایبنــد باشــند. در اروپــا نیــز هماننــد آمریــکا، اگــر یــک توکــن دیجیتالــی تــازه 
صــادر شــده دارای ویژگی هــای اوراق بهــادار باشــد، در آن صــورت فــروش آن تحــت قوانیــن اوراق بهــادار 
ــی  ــای مال ــای رگوالتوری ه ــن مجــوز از نهاده ــد گرفت ــادار نیازمن ــای به ــدگان توکن ه ــرد و صادرکنن ــرار می گی ــا ق ــه اروپ اتحادی
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 توکن هــای بهــادار نســبت بــه همتایــان خــود در ایــاالت متحــده و اروپــا، 

ــد. ســیر قانونگــذاری توکنایــز چندیــن کشــور، در جــدول۵ آورده شــده اســت. موضــع مشــابهی اتخــاذ کرده ان

جدول ۵- سیر قانون گذاری توکنایز در چند کشور

قانون گذاری توکنایز در کشورهای دنیا

در ایــن قســمت، بــه بررســی وضعیــت قانون گــذاری توکنایــز در ۱2 کشــور از ۵ قــاره جهــان می پردازیــم. موضــوع 
ــا جایــی کــه اســتفاده  ــه رو نشــده اســت و بیشــتر کشــورها ت ــا مخالفــت جــدی روب ــر خــاف رمزارزهــا ب رگوالتــوری توکنایــز ب
ــوارا ــه توســط موسســه این ــی ک ــای موجــود نداشــته باشــد، وارد عمــل نمی شــوند. در تحقیقات ــا قانون ه ــی ب ــا مغایرت  از توکن ه

 در ســه ماهــه اول ســال 20۱۹ انجــام شــده اســت، نســبت بــه ســه ماهــه چهــارم ســال 20۱8 مقــدار اســتفاده از 
توکن هــای بهــادار بــه بیــش از دو برابــر رســیده اســت کــه ۵۶درصدایــن آمــار مربــوط بــه امــارات متحــده عربــی 

1 Securities and Exchange Commission

اســت. کشــورهای اســامی ماننــد امــارات متحــده عربــی و بحریــن بــه عنــوان پیشــتازان ایــن حــوزه در آســیا، عــاوه 
ریپــل ماننــد  بین المللــی  موسســات  بــا  مشــاوره  قراردادهــای  بســتن  و  باکچیــن  از  اســتفاده  بــه  عاقه منــدی   بــر 

، با توسعه پلتفرم های مبتنی بر توکن، در حال ارتقای جایگاه خود در جهان باکچین هستند.

قانون گــذاری توکنایــز در انگلســتان بــه اینکــه آیــا فعالیت هــای مرتبــط بــا آن تحــت خدمــات مالــی و بازارهــای انگلســتان صــورت 
ــرار  ــورد اســتفاده ق ــردی م ــادار، پرداخــت و کارب ــن کشــور هــر ســه دســته توکن هــای به ــر بســتگی دارد. در ای ــا خی ــرد ی می پذی
می گیــرد. مرجــع راهبــرد امــور مالــی انگلســتان متصــدی قانون گــذاری 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 دســتورالعمل هایی در مــورد توکنایــز ارائــه شــده اســت، 
ــرای عــدم شــفافیت وجــود دارد. مرجــع راهبــرد امــور مالــی  ــه ماهیــت جدیــد ایــن فنــاوری، هنــوز زمینه هایــی ب ــا توجــه ب امــا ب
انگلســتان بــه عنــوان بخشــی از تعهــدات خــود بــرای ارتقــا رقابــت در انگلســتان، ســازوکاری جهــت کمــک بــه شــرکت هایی کــه بــه 
دنبــال شــفافیت در مــورد رگوالتــوری محصــوالت و خدمــات خــود هســتند، ایجــاد کــرده اســت. همچنیــن یــک ســندباکس نظارتــی 
ــد.  ــش کنن ــازار را آزمای ــه در ب ــای نوآوران ــی ایده ه ــدگان واقع ــا مصرف کنن ــد ب ــازه می ده ــب وکارها اج ــه کس ــه ب ــود دارد ک وج

قوانیــن مالیاتــی وضــع شــده توکنایــز در ایــن کشــور بســتگی بــه ماهیــت توکــن مــورد اســتفاده دارد. 

ــن  ــه همی ــم ب ــن ه ــای تحول آفری ــرای فناوری ه ــد، در ماج ــاذ می کن ــرف اتخ ــی بی ط ــا موضع ــوئیس در جنگ ه ــه س ــور ک همانط
ــاوری دفتــرکل  ــی کــه فن ــز بســیار مثبــت اســت و پتانســیل باالی ــه توکنای ــت نســبت ب ــی دول صــورت عمــل می کنــد. نگــرش کل
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توزیــع شــده بــرای خدمــات مالــی و همچنیــن بخش هــای دیگــر اقتصــاد ایجــاد کنــد، مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. در ســوئیس، 
فعالیت هــای مربــوط بــه توکنایــز ممنــوع نیســتند و بــه غیــر از مفــاد آیین نامــه مبــارزه بــا پولشــویی، هیــچ اساســنامه یــا مقرراتــی 
کــه بــه صــورت اختصاصــی بــرای ایــن موضــوع تدویــن شــده باشــد، وجــود نــدارد. مالیــات توکنایــر در ســوییس بــه توکن هایــی کــه 
در دســت افــراد و اشــخاص حقیقــی اســت، تعلــق می گیــرد. ســازمان نظــارت بــر بازارهــای مالــی ســوئیس، نهــاد قانــون عمومــی کــه 
ناظــر بــر فعالیت هــای مرتبــط بانکــی و همچنیــن بــازار اوراق بهــادار و صندوق هــای ســرمایه گذاری در ســوئیس اســت، ســه دســته 

توکــن را بــه رســمیت می شناســد: توکــن دارایی،توکــن کاربــردی و توکــن پرداخــت.

فرانســه در ادغــام فناوری هــای باکچیــن در چارچــوب حقوقــی جــزو پیشــگامان محســوب می شــود. توکن هــای مــورد قبول ناظــر بازار 
ســهام فرانســه توکــن کاربــردی و توکــن بهــادار اســت. دولــت فرانســه در تاش اســت تــا چارچــوب حقوقی مطلــوب جهت اســتفاده از 
باکچیــن را ایجــاد کنــد و فرانســه در حــال حاضــر بــه عنــوان یــک کشــورطرفدار باکچیــن و رمزنــگاری نســبت بــه برخی کشــورهای 
دیگــر، بــه نــوآوری و پروژه هــای کارآفرینــی در ایــن حــوزه می پــردازد. هیــچ مقــررات خاصــی در مــورد توکنایــز وضــع نشــده اســت، 
مگــر اینکــه در چارچــوب قانونــی موجــود حاکــم 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

ــرای انتشــار راهنمایی هــای خــاص عمومــی  ــت فرانســه و اداره امــور مالیاتــی فرانســه ب ــا دول در حــال حاضــر همــکاری نزدیکــی ب
قبــل از پایــان ســال جــاری دارد.

ــده  ــارات متح ــن 202۱ ام ــم انداز باکچی ــت. چش ــن اس ــاوری باکچی ــخت فن ــان سرس ــی از حامی ــی یک ــده عرب ــارات متح ام
ــات  ــد از کل معام ــام ۵0درص ــال انج ــه س ــی س ــذاری آن در ط ــت و هدف گ ــده اس ــدازی ش ــال 20۱8 راه ان ــل س ــی در آوری عرب
ــمگیر ۱۱  ــی چش ــب صرفه جوی ــل موج ــکار عم ــن ابت ــود ای ــی می ش ــت. پیش بین ــن اس ــرم باکچی ــر روی پلتف ــدرال ب ــت ف دول
میلیــارد بشــکه نفــت، ۳۹8 میلیــون ســند چــاپ شــده، ۱/۶ میلیــارد کیلومتــر رانندگــی و 77 میلیــون ســاعت کار در ســال شــود. 
ــن ــی باکچی ــا ایجــاد شــورای جهان ــی ب ــای پرداخــت خــود اســت. دب ــه توســعه توکن ه ــد ب ــی متعه ــارات متحــده عرب ــت ام  دول

 نقــش اساســی در توســعه بین المللــی باکچیــن بــازی می کنــد. در حــال حاضــر موضعــی در مــورد مالیــات توکن هــا وضــع  نشــده 
اســت و از نظــر اداره مالیــات فــدرال امــارات طبــق قوانیــن فــدرال و آیین نامه هــای اجرایــی، بــه نــوع توکــن بســتگی دارد. در امــارات 
ــی کار  ــه خوب ــا ب ــز ط ــت توکنای ــرم جه ــد وان گ ــی مانن ــود دارد و پلتفرم های ــا پولشــویی وج ــارزه ب ــرای مب ــماری ب ــن بی ش قوانی

می کننــد.

ــز  ــک مرک ــنگاپور ی ــه اول س ــرا در درج ــود، زی ــاد می ش ــان ی ــگاری« جه ــای رمزن ــی از »پناهگاه ه ــوان یک ــه عن ــنگاپور ب  از س
 مالــی جهانــی اســت و دومــا حکومتــی متعــادل از جنبه هــای قانونــی و نظارتــی دارد کــه توســط اداره پولــی ســنگاپور

ــرمایه گذاران و  ــت از س ــال حمای ــن ح ــوآوری و در عی ــاد ن ــت ایج ــای الزم جه ــم فض ــن اداره تنظی ــرد ای ــود. رویک ــام می ش  انج
بخصــوص عمــوم مــردم اســت. صــدور توکن هــای بهــادار بایــد تحــت نظــارت اداره پولــی ســنگاپور صــورت پذیــرد امــا توکــن بــه 
ــا ایــن حــال، فعالیت هــای پیرامــون توکــن یــا خصوصیاتــی کــه ناشــی از آن  خــودی خــود در ســنگاپور قانون گــذاری نمی شــود؛ ب
فعالیــت اســت، تعییــن می کنــد توکــن بایــد تحــت رگوالتــوری اوراق بهــادار یــا ســایر قوانیــن تنظیــم شــود. کســب و کارهایی کــه 
توکن هــای بهــادار را جهــت اســتفاده از کاالهــا و خدمــات پذیرفته انــد، مشــمول قوانیــن مالیــات بــر درآمــد هســتند. جهــت مبــارزه 

ــرای فعالیت هــای واســطه ای معرفــی کــرده اســت. ــا پولشــویی، اداره پولــی ســنگاپور، چارچوبــی  ب ب

قطعیــت  عــدم  و  نــدارد  وجــود  هنگ کنــگ  در  توکنایــز  مســتقیم  تنظیــم  جهــت  جدیــدی  قانونــی  ابــزار  هیــچ 
عنــوان  بــه  توکــن  از  خزانــه داری  و  مالــی  خدمــات  دبیــر  یعنــی  قانونــی  ثانویــه  منابــع  شــود.  دیــده  وضــوح  بــه 
آتــی معامــات  و  بهــادار  اوراق  قوانیــن  تحــت  بهــادار  توکن هــای  و  اســت  بــرده  نــام  پیچیــده«   »محصــوالت 

ــت  ــود مجــوز دریاف ــای خ ــام فعالیت ه ــرای انج ــد الزم اســت ب ــروکار دارن ــادار س ــای به ــا توکن ه ــه ب ــرادی ک ــد. اف ــرار می  گیرن  ق
ــادار  ــای به ــی توکن ه ــع و بازاریاب ــه در توزی ــطه هایی ک ــن واس ــد. همچنی ــاب می آی ــه حس ــرم ب ــوز ج ــدون مج ــت ب ــد و فعالی کنن
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ــن و  ــی، قوانی ــای قضای ــیاری از حوزه ه ــتند. بس ــود هس ــی موج ــی و نظارت ــات قانون ــه الزام ــت هم ــه رعای ــزم ب ــد، مل ــت دارن فعالی
ــی ــدام مال ــروه اق ــط کارگ ــرر توس ــای مق ــق توصیه ه ــم را طب ــد تروریس ــی ض ــن مال ــویی و تامی ــد پولش ــختگیرانه ض ــررات س  مق

ــر  ــم در سراس ــد تروریس ــی ض ــن مال ــویی و تامی ــد پولش ــتم های ض ــازی سیس ــت استانداردس ــی جه ــازمان بین الملل ــک س ــه ی  ک
ــادالت توکن هــا،  ــروش و مب ــر ســود ســرمایه ای از ف ــات ب ــی، در هنگ کنــگ هیــچ مالی ــه طــور کل ــد. ب جهــان اســت، اجــرا کرده ان

وجــود نــدارد.

       

چشــم انداز بحریــن تبدیــل شــدن بــه قطــب فین تــک در خاورمیانــه و شــمال آفریقاســت. از ایــن رو در ســال 20۱۹، بانــک مرکــزی 
قوانیــن جامــع مرتبــط بــا توکن هــای 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 پیاده ســازی شــده اســت. در ایــن 

ــه فعالیــت می پردازنــد. ــران واقعــی ب ــا کارب ــه توکــن ب ــا پلتفرم هــای مبادل ســندباکس شــرکت های فعــال در زمینــه باکچیــن ب

  

ــال  ــا دارایی هــای دیجیت ــه ســرمایه گذاری و برخــورد ب ــت از ســرمایه گذاران درخواســت کــرده نســبت ب ــازار ســرمایه کوی مرجــع ب
ــای  ــرمایه گذاری در دارایی  ه ــرای س ــی ب ــف بازاریاب ــای مختل ــور کمپین ه ــل ظه ــه دلی ــتا و ب ــن راس ــند. درای ــاط باش ــیار محت بس
ــر ایــن تراکنش هــا  ــران هشــدار داده کــه ب ــه کارب ــه کاهبــردای و نوســانات موجــود، ب دیجیتــال و  عــدم وجــود نظــارت نســبت ب

ــود. ــه عهــده اســتفاده کنندگان خواهــد ب ــی ب ــه خســارت مال ــدارد و عواقــب هرگون نظــارت ن

نهادهــای  و  گرفتــه   قــرار  ایالتــی  و  فــدرال  دولــت  دو  هــر  توجــه  مــورد  توکن هــا  متحــده،  ایــاالت  در 
آتــی، معامــات  و  کاال  معامــات  کمیســیون   ، بهــادار  اوراق  و  بــورس  کمیســیون  جملــه  زیــادی  از  قانون گــذار 
ــی ــم مال ــرای جرای ــبکه اج ــی و ش ــد داخل ــات درآم ــق خدم ــه داری، از طری ــدرال وزارت خزان ــارت ف ــیون تج   کمیس

 در ایــن موضــوع وارد شــده اند. بــا وجــود ایــن مشــارکت چشــمگیر قانون گذاری هــای رســمی کمــی در ایــن مــورد رخ داده 
ــوان بخــش مهمــی از زیرســاخت های  ــه عن ــاوری ب ــن فن ــدرال از ای ــا و سیاســت گذاران ف ــی، آژانس ه ــه طــور کل اســت. ب
آینــده ایــاالت متحــده اســتقبال و بــر لــزوم ایفــای نقــش ایــاالت متحــده بــه عنــوان بازیگــر  اصلــی در توســعه ایــن فنــاوری 
ــد  ــا گیــر را تصدیــق کرده ان در جهــان تاکیــد می کننــد. برخــی آژانس هــا خطــر تنظیــم بیــش از حــد قوانیــن دســت و پ
ــه ایــن فنــاوری، خــارج  ــراد عاقه منــد ب ــه ســرمایه گذاری اف ــاره تصویــب قوانینــی کــه منجــر ب ــه سیاســت گذاران درب و ب

از مرزهــای آمریــکا  شــود، هشــدار داده انــد.

ــت اســت.  ــاط و حمای ــز ترکیبــی از احتی ــه توکنای ــی نســبت ب ــه آژانس هــای نظارت ــادا از جمل ــت کان نگــرش عمومــی دول
احتیــاط از لحــاظ تــاش بــرای حمایــت از ســرمایه گذاران و مــردم و حمایــت از لحــاظ حمایــت از فنــاوری جدیــد. دولــت 
کانــادا نیــز در حــال آزمایــش فنــاوری باکچیــن اســت. شــورای ملــی تحقیقــات نیــز در حــال آزمایــش باکچیــن بــرای 
ــوان  ــه عن ــا را ب ــادار، توکن ه ــیون اوراق به ــت. کمیس ــی اس ــان واقع ــی در زم ــای مال ــق و کمک ه ــات تحقی ــار اطاع انتش
ــه عنــوان اوراق بهــادار  ــه عنــوان پــول. طبــق قوانیــن اوراق بهــادار، بســیاری از توکن هــا ب ــه ب ــه حســاب مــی آورد ن کاال ب
ــادا  ــازار ثانویــه چــراغ ســبز نشــان داده اســت. کان ــه در ب ــه توکــن جهــت مبادل ــر ایــن اســاس ب طبقه بنــدی می شــوند و ب

اولیــن کشــوری اســت کــه مقــررات رمــزارزش را در زمینــه مبــارزه بــا پولشــویی تصویــب کــرده اســت.
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بانــک مرکــزی آفریقــای جنوبــی توکن هــای پرداخــت را از پــول الکترونیکــی متمایــز می کنــد. پــول الکترونیکــی معمــوال 
بــه عنــوان وســیله پرداخــت توســط افــرادی غیــر از صادرکننــده پذیرفتــه می شــود و بــه جــای پــول نقــد فیزیکــی یــا 
ــه  ــد ب ــه می توان ــت ک ــی ارزش اس ــک بازنمای ــن ی ــا توک ــت. ام ــتفاده اس ــل اس ــا قاب ــورت تقاض ــی در ص ــاب بانک ــه حس ــزی ب واری
ــه  ــت مناقص ــا وضعی ــد، ام ــل کن ــاب عم ــد حس ــک واح ــا ی ــه و ی ــطه مبادل ــوان واس ــه عن ــود و ب ــه ش ــی معامل ــورت دیجیتال ص
ــای  ــد. توکن ه ــود دارن ــل وج ــل تبدی ــا غیرقاب ــل ی ــل تبدی ــز و قاب ــز/ غیرمتمرک ــورت متمرک ــه ص ــا ب ــدارد. توکن ه ــی ن قانون
 غیرمتمرکــز بــدون مجــوز مدیریــت مرکــزی، نظــارت و توزیــع می شــوند. توکن هــای غیرقابــل تبدیــل، ماننــد کیوکوینــز،

ــای  ــت آفریق ــوند. دول ــه ش ــی مبادل ــوان ارز واقع ــد به عن ــده اند و نمی توانن ــه ش ــر گرفت ــاص در نظ ــازی خ ــه مج ــک دامن ــرای ی ب
ــن  ــات توک ــرده اســت. معام ــزارزش را تاســیس ک ــروه رم ــن حــوزه کارگ ــذاری در ای ــای قانون گ ــت تســریع فعالیت ه ــی جه جنوب
ــا  ــوابق تراکنش ه ــداری س ــزی مشــتری و نگه ــایی و ممی ــا پولشــویی شناس ــارزه ب ــت مب ــوند. جه ــی می ش ــن مالیات مشــمول قوانی

ــد. ــمار می آی ــه ش ــات ب ــات معام ــی از الزام یک

در چنــد ســال گذشــته شــاهد افزایــش شــدید ایجــاد و اســتفاده از توکن هــا در ســترالیا بودیــم کــه منجــر بــه تاســیس شــرکت هایی 
ــه  ــه ســکه های مســتقر در اســترالیا ب ــق عرضــه اولی ــن شــرکت ها میلیون هــا دالر از طری ــد پاورلجــر و هــاون شــده اســت و ای مانن
دســت آورنــد. دولــت مشــترک المنافع اســترالیا تعهــد گســترده ای 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 مداخله گرانــه ای در مــورد تنظیــم رمزنــگاری اتخــاذ 

ــم انداز  ــا چش ــد ت ــم می کن ــکان را فراه ــن ام ــت و ای ــرده اس ک
ــال  ــترالیا در ح ــون اس ــد. قان ــل یاب ــتری تکام ــرعت بیش ــا س ب
ــه  ــد و توکــن را ب ــر نمی دان ــول براب ــا پ ــال را ب حاضــر ارز دیجیت
ــن  ــات توک ــاره مالی ــه رســمیت نمی شناســد. درب ــول ب ــوان پ عن
در اســترالیا علی رغــم تاش هــای اخیــر اداره امــور مالیاتــی 
ــث  ــات، بح ــون مالی ــرد قان ــازی عملک ــرای شفاف س ــترالیا ب اس
ــخصی  ــم مش ــوز تصمی ــت و هن ــوده اس ــادی ب ــای زی و گفتگوه

اتخــاذ نشــده اســت.
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ــد  ــی می توان ــرایط فعل ــز در ش توکنای
مســائل  حــل  بــرای  کلیــدی 
ــوان  ــی نمی ت ــد. از طرف ــف باش مختل
چالش هــای پیــش روی توکنایــز در 
ایــران را نادیــده گرفــت. در بخــش 
آخــر گــزارش بــه بررســی منافــع 
و چالش هــای توکنایــز در ایــران پرداختــه شــده اســت و 
ــوع،  ــن موض ــدی ای ــران کلی ــا بازیگ ــه ب ــا مصاحب ــت ب در نهای
ــز  ــرای تجربه گــری توکنای ــوان مســیری ب ــه عن ســندباکس را ب

می شــود. پیشــنهاد  کشــور  در 

 توکنایز، کلیدی برای حل مسائل کشور

1- توکنایز و مسئله شفافیت

ــادی  ــام اقتص ــات در نظ ــن موضوع ــی از مهمتری ــفافیت یک  ش
ــرار  ــترس ق ــای در دس ــه معن ــود و ب ــوب می ش ــورها محس کش
دادن داده هــای بیشــتر و باکیفیت تــر اســت. بــا وجــود شــفافیت، 
دولت هــا قابلیــت برنامه ریــزي اقتصــادي پیــدا مي کننــد و مــي 
تواننــد بــه خوبی حکمرانــي کننــد. همچنین اطاعــات اقتصادي 
ــوالت  ــه تح ــگاه ب ــا ن ــا ب ــرار دارد ت ــگان ق ــار هم الزم، در اختی
ــن  ــد. در ای ــزي کنن ــتی برنامه ری ــه درس ــد ب ــرات بتوانن و تغیی
فضــا، فعــاالن اقتصــادي اطمینــان الزم بــراي ســرمایه گذاري را 
ــد.  ــو حرکــت می کن ــه  ســمت جل ــد و چــرخ اقتصــاد ب مي یابن
ــتر  ــتفاده از بس ــطه اس ــه واس ــز ب ــای توکنای ــی از ویژگی  ه یک
ــه  ــی ک ــن معن ــه ای ــت؛ ب ــاال اس ــفافیت ب ــاد ش ــن، ایج باکچی
تمامــی نودهــای یــک شــبکه بــه اطاعــات دسترســی خوانــدن، 
نوشــتن و تاییــد تراکنش هــا دارنــد و حتــی در صــورت انتخــاب 
مــدل باکچیــن خصوصــی کــه نودهــای تاییدکننــده تراکنــش 
محــدود و شــناخته شــده هســتند، امــکان حضــور بــه صــورت 
ناظــر تراکنــش بــرای ســایر نودهــا وجــود دارد. از طرفــی 
ــتکاری  ــوان دس ــا را نمی ت ــده در تراکنش ه ــت ش ــات ثب اطاع
کــرد، در نتیجــه ســوابق ثبــت شــده قطعــی و غیــر قابــل تغییــر 

هســتند.

بــا ایــن وجــود، شــفافیت اطاعــات در کشــور مــا دچــار 
ــادي  ــات اقتص ــیاري از اطاع ــت و بس ــي اس ــکاالت فراوان اش
ــا  ــردان ب ــدارد و دولتم ــرار ن ــز ق ــت نی ــار دول ــي در اختی حت
ــزي  ــي اقتصــاد کشــور، برنامه ری ــت واقع ــي از وضعی ــي اطاع ب
از  یکــی  شــفافیت  همچنیــن  مي کننــد.  سیاســت گذاري  و 
ــد و  ــه حســاب می آی ــز ب ــن روزهــای کشــور نی مســائلی داغ ای

مــردم بــا راه انداختــن کمپین هــای مختلــف در فضــای مجــازی 
ــتند. ــتر هس ــفافیت بیش ــاد ش ــال ایج ــه دنب ب

یــک توکــن می توانــد حــق مالکیــت و مســئولیت های حقوقــی 
ــل  ــوابق غیرقاب ــا س ــراه ب ــتقیم و هم ــور مس ــه ط ــده را ب دارن
ــش  ــث افزای ــا باع ــن ویژگی ه ــه کند. ای ــت تعبی ــر مالکی تغیی
ــکان را  ــن ام ــران ای ــه کارب ــده و ب ــات ش ــفافیت در معام ش
ــه  ــد و چ ــر و کار دارن ــی س ــه کس ــا چ ــد ب ــا بدانن ــد ت می ده
ــن  ــتن ای ــت. داش ــوده اس ــن ب ــن توک ــب ای ــا صاح ــی قب کس
بــه طــور چشــمگیری  را  تراکنش هــا  اطاعــات شــفافیت 

افزایــش می دهــد.

2- تو کنایز و مسئله تعاونی های ناکارا

شــرکت های تعاونــی۱ متشــکل از مجموعــه  افــرادی اســت کــه 
ــرد هــم جمــع شــده و  ــع مشــترک گ ــه مناف ــرای رســیدن ب ب
ــکن،  ــد مس ــت خری ــول جه ــی پ ــدار معین ــتن مق ــا گذاش ب
ــا هــم همــکاری می کننــد.  مایحتــاج یــا کســب اعتبــار و وام، ب
اعضــای تعاونــی در کنــار یکدیگــر، جمعیتــی کوچــک را پدیــد 
می آورنــد کــه بــه عنــوان مثــال در ســاخت مســکن مــورد نیــاز 
ــردازد،  ــی کــه هــر عضــو می پ ــول جزئ ــا جمــع آوری پ اعضــا، ب
ــام  ــت تم ــان قیم ــه هم ــداری و ب ــاج خری ــورد احتی ــح م مصال
ــود.  ــه می ش ــا فروخت ــه اعض ــی ب ــیار جزئ ــود بس ــا س ــده ی ش
ایــن ترتیــب واســطه های غیرضــروری در کســب وکار  بــه 
می گردنــد. حــذف  کاذب  مشــاغل  این گونــه  صاحبــان   و 

ــس  ــب مجل ــه تصوی ــال ۱۳70 ب ــی در س ــش تعاون ــون بخ قان
ــداف  ــون، در اه ــن قان ــاده اول ای ــید. م ــامی رس ــورای اس ش
از  جلوگیــری  ایــران  اقتصــادی  سیســتم  تعاونــی  بخــش 
کارفرمــای مطلــق شــدن دولــت، اشــتغال زایی، پیشــگیری 
از تمرکــز و انحصــار عنــوان شــده اســت. در دهــه ۱۳80 و 
ــی، در  ــل 44 قانون اساس ــدن اص ــی ش ــا اجرای ــل ۱۳۹0 ب اوای
خصوصی ســازی بخش هــای دولتــی، تعاونی هــا بــه عنــوان 
ــه  ــورد توج ــذاری م ــن واگ ــی در ای ــش خصوص ــن بخ مهم تری
قــرار گرفتنــد. کمتــر فــردی اســت کــه در کشــور عضویــت در 
ــه دلیــل مشــکات پیــش آمــده،  ــه نکــرده و ب ــی را تجرب تعاون
ــت  ــزاری جه ــا اب ــه در تعاونی ه ــرا ک ــد، چ ــده باش ــرر نش متض

شفاف ســازی و نظــارت در دســترس نبــود.

ــده  ــای تاییدکنن ــور نوده ــر حض ــاوه ب ــز ع ــبکه توکنای در ش
تراکنــش، نودهــای ناظــر امــکان حضــور دارنــد و تمامــی 
نگهــداری  بــه صــورت زنجیــروار  بلوک هــا  تراکنش هــا در 
ــع هــش2 بلــوک قبلــی خــود را نگــه  می شــوند. هــر بلــوک تاب
ــش  ــع ه ــات، تاب ــتکاری در اطاع ــه دس ــا هرگون ــی دارد و ب م

1 Consumers’ cooperative
2 Hash Function

ــوک از درجــه  ــرده و آن بل ــدا ک ــر پی تغیی
اعتبــار ســاقط خوهــد شــد. فنــاوری دفتــر 
زیرســاخت های  بــا  شــده  توزیــع  کل 
ــار  ــت انتش ــی جه ــادل خوب ــی، تع داخل
ــن  ــد. ای ــم می کن ــح فراه ــات صحی اطاع
ــتند  ــدی هس ــای قدرتمن ــوارد نوآوری ه م
کــه می تواننــد بــه ردیابــی و به روزرســانی 

ــد.  ــک کنن ــا کم ــات در تعاونی ه اطاع

3- توکنایز و مسئله 
واسطه گری

واســطه  مالــی در نظــام اقتصــادی، نهــادی 
ــه دارای  ــی ک ــان عامل های ــه می ــت ک اس
هســتند،  نقدینگــی  مــازاد  و  کســری 
تــا  می کنــد  برقــرار  ارتباطــی  کانــال 
جریــان مالــی را از طرفــی کــه دارای 
ــه ســمت واحــد  ــازاد نقدینگــی اســت ب م
کســری بــه درســتی هدایــت شــود. نمونــه 
ــتند.  ــا هس ــی، بانک ه ــطه مال ــنتی واس س
واســطه های مالــی بســته بــه ســاختار 
اقتصــاد کشــورها کــه می توانــد بانــک 
محــور و یــا بــازار محــور باشــد، نقش هــای 
ــی ایفــا می کننــد. از آن جایــی کــه  متفاوت
ــکا و  ــد آمری در کشــورهای پیشــرفته مانن
انگلیــس افــراد از ریســک پذیری بــاال و 
ــه برخــوردار  ــی توســعه یافت بازارهــای مال
را  دارایی هــای خــود  بیشــتر  هســتند، 
می کننــد.  ســرمایه گذاری  ســهام  در 
ــور،  ــازار مح ــاختار ب ــا س ــورهای ب در کش
توزیــع ریســک اهمیــت دارد و بــا کاهــش 
ــرمایه ها  ــراد س ــان اف ــک زم ــی در ی بازده
را بــه ســمت بازارهــای پربازده تــر هدایــت 
می کننــد. در ایــن شــرایط واســطه های 
یــا  مشــتقه۱  ابزارهــای  از  مالــی 
ــد  ــه ذات فاق ــه ب ــابه ک ــای مش تکنیک ه
ارزش مســتقل اســت، بــرای مدیریــت 

ریســک اســتفاده می کننــد.

ــات رواج  ــفته بازی2 در معام ــران س در ای
ــراد  ــر در اف ــال حاض ــادی دارد و در ح زی
ــطی  ــای قس ــن وام و خریده ــت گرفت جه

1 Derivative Contract
2 Speculation

بــا مشــکل اعتبارســنجی رو بهــرو هســتند 
و بــرای حــل ایــن مشــکل بــه ســفته روی 
ــان  ــاد اقتصاددان ــه اعتق ــا ب ــد. ام می آورن
ــه  ــور ب ــک کش ــفته بازی در ی ــه س چنانچ
ــه ســامت  ــج شــود، ب طــرز گســترده رای

اقتصــاد لطمــات جــدی خواهــد زد.

چنانچــه در کشــور توکنایــز مورد اســتفاده 
ــق  ــد از طری ــراد می توانن ــرد اف ــرار بگی ق
ــتوانه  ــا پش ــود ب ــای خ ــازی داراییه فعالس
کــردن آنهــا، همــراه بــا مکانیزم هــای 
ــن  ــه ضام ــاز ب ــدون نی ــی درســت ب نظارت
و ســفته، از آن بــه عنــوان وثیقــه اســتفاده 
ــفته بازی در  ــب س ــن ترتی ــه ای ــد و ب کنن

ــت. ــد یاف کشــور کاهــش خواه

4- توکنایز و مسئله 
دارایی های فریز شده

فریــز  دارایــی  کمبریــج،  لغت نامــه  در 
شــده بــه دو صــورت تعریــف شــده اســت: 
ــا  ــت ی ــم دول ــل حک ــه دلی ــه ب ــی ک دارای
دادگاه قابــل فــروش نیســت و نیــز دارایــی 
نمی کنــد کــه در  ایجــاد  کــه درآمــد 
اینجــا تعریــف دوم مدنظــر اســت. دارایــی 
فریــز شــده ســرمایه ای اســت کــه ممکــن 
ــا  ــازمان ها ی ــت، س ــار دول ــت در اختی اس
ــای  ــت، واحده ــاک دول ــد. ام ــراد باش اف
طــای  ســکه های  و  خالــی  مســکونی 
گاوصندوق هــا  در  شــده  نگهــداری 
فریزشــده  دارایی هــای  از  نمونــه ای 

می شــود. محســوب 

ــز شــده  ــای فری ــران حجــم دارایی ه در ای
بســیار بیشــتر از اســتاندارد جهانــی اســت. 
رییــس کل بانــک مرکــزی دارایی هــای 
فریزشــده را بــه ســه دســته تقســیم کــرد 
دارایی هــا،  ایــن  اول  دســته  افــزود:  و 
دارایی هــای غیرقابــل وصــول و غیرجــاری 
بدهی هــای  دوم  دســته  در  هســتند؛ 
گــروه  و  می گیرنــد  جــای  دولــت 
ســوم امــوال غیرمالــی هســتند یعنــی 
طــول  در  کــه  بانک هــا  دارایی هــای 
ســال های گذشــته بــه ملــک و ســاختمان 

شــده اند. تبدیــل  بنــگاه  و  ســهام   و 
ایــن ســه گــروه امــروز 4۵ تــا ۵0 درصــد 
ــد  ــکیل می دهن ــی را تش ــی بانک کل دارای
و باعــث می شــوند بــا کاهــش قــدرت 
نتوانــد  بانکــی  تســهیاتدهی،  نظــام 
اقتصــادی کشــور  بــا رشــد  متناســب 
توســعه یابــد، ضمــن ایــن کــه پایــه 
ــن  ــطح پایی ــم در س ــا ه ــرمایه بانک ه س
ــب در  ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــده اس ــی مان باق
ــرمایه  ــت س ــبت کفای ــه نس ــرایطی ک ش
ــه ۱2 درصــد می رســد  بانک هــا در دنیــا ب
رقــم متوســط کفایــت ســرمایه بانــک هــا 
در ایــران 4.۵ درصــد اســت. همچنیــن بــر 
ــکن در  ــوس و مس ــماری نف ــاس سرش اس
ــون و 8۹0  ــر ۳ میلی ــغ ب ــال ۱۳۹۵ بال س
ــود  ــران وج ــکونی در ته ــد مس ــزار واح ه
ــادل ۱۳  ــد، مع ــزار واح ــه 4۹0 ه دارد ک
درصــد از کل واحدهــای تهــران خالــی 
ــاخت و  ــود س ــه رک ــه ب ــا توج ــت و ب اس
ســاز احتمــاال تعــدادی از واحدهــای خالــی 
ــن حــال  ــا ای دارای ســکنه شــده اســت. ب
آمــار خانه هــای خالــی تهــران بیــش از دو 

ــت. ــی اس ــتاندارد جهان ــر اس براب

توکنایــز بســتری فراهــم می کنــد تــا 
افــراد بتواننــد دارایی هــای بــدون اســتفاده 
خــود را وارد چرخــه اقتصــاد کنــد و عــاوه 
ــان را  ــت، ارزش دارایی ش ــظ مالکی ــر حف ب

حفــظ کننــد. 

5- توکنایز و مسئله 
حفظ ارزش پول ملی

قابــل  جنبــه  دو  از  ملــی  پــول  ارزش 
ــول در  ــد پ ــدرت خری ــت: ق ــبه اس محاس
ــرخ  ــا ن ــی و ب ــاس خارج ــل و در مقی داخ
برابــری آن بــا ســایر ارز هــا. زمانیکــه نــرخ 
برابــری پــول ملــی نســبت بــه ارزش 
ــد،  ــدا می کن ــش پی ــر کاه ــای دیگ ارز ه
تعبیــر دیگــری از کاهــش پــول ملــی 
ــل  ــز از عوام ــی نی ــم نقدینگ ــت. حج اس
موثــر بــر تــورم و کاهــش ارزش پــول ملــی 

ــد. ــاب می آی ــه حس ــور ب ــر کش ه
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ــزارش منتشــر شــده از ســوی  ــق  گ مطاب
ــور  ــی کش ــم نقدینگ ــزی، حج ــک مرک بان
ــاه مشــابه  ــا م ــه خــرداد ۱۳۹8 ت در فاصل
ســال گذشــته بیــش از 2۵ درصــد افزایش 
ــی،  ــزا نقدینگ ــان اج ــت. در می ــه اس یافت
ــول  ــم پ ــاره، حج ــورد اش ــدت م ــی م ط
نزدیــک بــه ۵۱ درصــد بــاال رفتــه بــه ۳۱0 
ــا  ــیده اســت. ب ــان رس ــارد توم ــزار میلی ه
توجــه بــه ایــن ارقــام ایــران رتبــه پنجــم 
در حجــم بــاالی نقدینگــی در دنیــا را بــه 
ــان  ــا نوس ــت. ب ــاص داده اس ــود اختص خ
شــدید قیمــت دالر در چنــد مــاه گذشــته، 
افــراد زمانیکــه داراییهــای خــود را بــا 
ــی ارزش  ــه ب ــد دغدغ ــه میکنن دالر مقایس
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 
ــد،  ــود می آی ــه وج ــکه و ارز ب ــازار س در ب
ــازار  ــن ب ــمت ای ــه س ــی ب ــم نقدینگ حج
ــر  ــاوه ب ــه شــده و باعــث می شــود ع روان
ــاال رفتــن تقاضــا، ارزش پــول ملــی نیــز  ب

ــد. کاهــش پیــدا کن

توکنایــز کــردن داراییهــا و تبدیــل آن 
بــه واحدهــای کوچــک، بــه افــراد بــا هــر 
ــک، طــا و  ــد مل ــی اجــازه خری ــوان مال ت
هــر دارایــی قابــل توکنایــز را میدهــد و بــه 
ایــن ترتیــب، افــراد بــه جــای روی آوردن 
ــه ســمت اقتصــاد  ــازار ســکه و ارز، ب ــه ب ب

ــد. ــت می کنن ــد حرک مول

               6-توکنایز مسئله تحریم

دولــت  حداکثــری«  »فشــار  کمپیــن 
ترامــپ علیــه ایــران همچنــان ادامــه 
روز  هــر  تحریم هــا  فهرســت  و  دارد 
ــی  ــا جای ــران بیشــتر می شــود ت ــه ای علی
کــه روابــط تجــاری بــا ســایر کشــورها از 
ــه  ــدف گرفت ــز ه ــه ارمنســتان را نی جمل
ــه ایــن شــرایط عــدم  ــا توجــه ب اســت. ب
برقــراری ارتبــاط بــا ســایر کشــورها، 
ــول و  ــال پ ــا، ارس ــتفاده از رمزارزش ه اس

ــه  ــن ب ــره زمی ــه ک ــک نقط ــی از ی دارای
ــا  ــریع و ب ــیار س ــر آن را بس ــه دیگ نقط
کمتریــن کارمــزد ممکــن ســاخته اســت. 
ــا  ــش ب ــود تن ــا و وج ــی تحریم ه از طرف
ســایر کشــورها باعــث بلوکــه کــردن 
ــراد  ــیاری از اف ــای بس ــوال و دارایی ه ام
ــتقیم  ــت مس ــا و دخال ــارج از مرزه در خ
ــت.  ــده اس ــئله ش ــن مس ــا در ای دولت ه
از آنجــا کــه ناشــناس بــودن از مهمتریــن 
بســتر  در  توکــن  ارائــه  ویژگی هــای 
ــوال  ــر ام ــن اگ ــت، بنابرای ــن اس باکچی
بــه توکــن دیجیتــال تبدیــل شــوند، 
ــا توســط  ــت و مصــادره آنه ــکان دخال ام
دولت هــا عمــا امکان پذیــر نمی باشــد.

7-توکنایز و مسئله 
قدرت خرید مردم

یــا  کاال  خرید۱ مقــدار  قــدرت 
خدماتی اســت کــه می توانــد بــا یــک 
ــوان  ــه عن ــود. ب ــداری ش واحد ارزی خری
مثــال، اگــر شــما در دهــه ۱۳80، بــا ۱00 
ــت  ــگاه جه ــک فروش ــه ی ــان ب ــزار توم ه
ــه  ــبت ب ــد، نس ــه می کردی ــد مراجع خری
امــروز قــادر بــه خریــد مقــدار کاالی 
بیشــتری بودیــد. ایــن موضــوع نشــان 
ــه  ــان در ده ــدرت خریدت ــه ق ــد ک می ده
ــد  ــر درآم ــت. اگ ــوده اس ــتر ب ۱۳80 بیش
پولــی مســتمر یــک فــرد ثابــت باقــی بماند 
اما ســطح قیمت افزایــش یابــد، قــدرت 

خریــد درآمدهــا افــت می کنــد. 

ــادی  ــرایط اقتص ــل ش ــه دلی ــران ب در ای
حاکــم و تــورم زیــاد، قــدرت خریــد مــردم 
ــده ی  ــرده و ع ــدا ک ــش پی ــاله کاه هرس
زیــادی از افــراد از جملــه جوانــان بــا 
ــی  ــود توانای ــی خ ــوق دریافت ــزان حق می
ــس از  ــی پ ــن را حت ــا زمی ــه ی ــد خان خری
ــن  ــد، همی ــداز ندارن ــال پس ان ــن س چندی
ــم  ــان و تصمی ــبب دلســردی جوان ــر س ام
1 Purchasing power

بــه مهاجــرت افــرادی می شــود کــه بــرای 
ــه  ــان بودج ــدن استعدادهایش ــکوفا ش ش
فراوانــی صــرف شــده اســت. ایــن در 
ــورها  ــی از کش ــه در برخ ــت ک ــی اس حال
تســهیات خریــد مســکن بــه صــورت 

ــت. ــده اس ــم ش ــطی فراه قس

 از ایــن رو بــه نظــر می رســد توکنایــز 
افــراد  ایــن  بــرای  مناســبی  حــل  راه 
ــد  ــرد می توان محســوب می شــود. چــون ف
ــی از  ــش کوچک ــی بخ ــداز حت ــا پس ان ب
ــم  ــک ده ــاه، ی ــر م ــود در ه ــی خ دریافت
ــن  ــا زمی ــک ی ــک مل ــدم از ی ــک ص ــا ی ی
ــه ایــن شــکل هــم  ــداری کنــد و ب را خری
ارزش دارایــی خــود را در برابــر تــورم 
سرســام آور ایــن روزهــا حفــظ کنــد و 
خــود  آینــده  بــرای  اندک انــدک  هــم 

ــد. ــا کن ــت و پ ــرمایه ای دس س

8-توکنایز و بازار 
تهاتری

کاال،  بــه  کاال  مبادلــه  یــا  تهاتــر2 
مبــادالت  انجــام  شــکل  قدیمی تریــن 
در جهــان بــه شــمار مــی رود و بــازار 
ــادالت در  ــه مع ــت ک ــازاری اس ــری ب تهات
ــا  ــتقیم کاال ی ــه مس ــاس مبادل ــر اس آن ب
ــات  ــا کاال و خدم ــرف ب ــک ط ــات ی خدم
طــرف دیگــر بــدون دخالــت پــول صــورت 
میگیــرد. در تهاتــر بــه شــکل ســنتی، 
ــاد  ــق زی ــودن و تطاب ــل محــدود ب ــه دلی ب
نیازهــا و تولیــدات دو طــرف، معامــات بــه 
صــورت مســتقیم و پایاپــای انجــام صــورت 
ــوع  ــل تن ــه دلی ــروزه ب ــا ام ــت ام می گرف
ــکان  ــدات ام ــا و تولی ــتردگی نیازه و گس
ــیار  ــرف بس ــن دو ط ــتقیم بی ــادل مس تب
کمتــر اســت. در بازاراهــای تهاتــری نویــن 
ــاری  ــه اعتب ــیله مبادل ــک وس ــتی ی بایس
ــان  ــه آن می ــا مبادل ــا ب ــود ت ــف ش تعری
اعضــا چرخــه تهاتــری بــه صــورت کامــا 
شــفاف انجــام پذیــرد و بدیــن ترتیــب 
کســی کــه بخشــی از دارایی هــای خــود را 
2 Barter 

بــه صــورت توکنایــز در اختیــار دارد می توانــد بــدون تبدیــل دارایی هــای خــود بــه پــول، بــه صــورت مســتقیم آن را بــا دارایی هــای 
دیگــر، تهاتــر نمایــد. بــا وجــود بازاهــای تهاتــری نویــن کارکردهــای پــول کــه شــامل معیــار ارزش، واســطه ارزش و ذخیــره ارزش 

ــد. ــش می یاب ــورم کاه ــی و ت ــورت نقدینگ ــن ص ــه ای ــرده و ب ــر ک ــت، تغیی اس

ــا می شــود،  ــدی و گاه تمــام نشــدن پروژه ه ــه باعــث کن ــف اقتصــادی ک ــن مشــکات کشــور در بخش هــای مختل یکــی از بزرگتری
کمبــود نقدینگــی اســت. براســاس اخبــار و گزارش هــای موجــود، حداقــل 7۱ هــزار پــروژه نیمــه تمــام در کشــور وجــود دارد کــه 
بهره بــرداری تمامــی آنهــا، بودجــه ســنگین خــاص خــود را می طلبــد. یکــی از راه حل هــای ایــن مســئله ایجــاد بــازار تهاتــری اســت. 
ــا  بازارهــای تهاتــری از ایــن قابلیــت برخوردارنــد کــه در دوران رکــود اقتصــادی امــکان انجــام فعالیــت هــای بهینــه اقتصــادی را ب
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.

ــی ایفــا کننــد، هــر فــردی کــه توکــن را در اختیــار داشــته باشــد  ــه خوب ــه اعتبــاری را ب  توکن هــا می تواننــد نقــش وســیله مبادل
مــي توانــد بــا خریــد خدمــات کاال یــا خدمــات مــورد نیــاز خــود در بــازار تهاتــري آن اعتبــار را هزینــه کنــد و بــر اســاس تحقیقــات 

صــورت گرفتــه، بیــش از 70 درصــد کاالهــا و خدمــات قابلیــت ورود بــه ایــن بــازار را دارنــد.

9-توکنایز و اقتصاد مردم نهاد

اگــر جامعــه را متشــکل از 4 رکــن اساســی سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی بدانیــم، حضــور و تاثیرگــذاری افــراد در هــر 
یــک از ایــن ارکان قابــل تعریــف اســت. در بخــش اقتصــادی افــراد می تواننــد در نقــش ســرمایه گذار، تولیدکننــده و مصرف کننــده 
ــه رو کــرده ایــن موضــوع اســت  ــا چالش هــای جــدی روب باشــند. یکــی از دالیلــی کــه تحریم هــا در حــوزه اقتصــادی، کشــور را ب
کــه اقتصــاد کشــور مــا دولتــی بــوده و یکــی از اصلی تریــن بازیگــران در اقتصــاد دولــت اســت. بــه همیــن دلیــل بــا محــدود کــردن 
دسترســی های دولــت، فشــار بیشــتری بــه مــردم وارد می شــود. یکــی از راه حل هــای 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 
ســرمایه گذار 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 سیاســت گذاری کشــور مطــرح شــده 
 اســت، معمــوال بــا شکســت روبــه رو شــده اســت. در واقــع بایــد گفــت کــه خصوصی ســازی، همــه پــازل اقتصــاد مردم نهــاد نیســت.

 یکــی از راه هــای تحقــق اقتصــاد مردم نهــاد، توکنایــز اســت. توکنایــز نــگاه بــه درون بــرای توســعه را افزایــش می دهــد. 
ــن  ــا کمتری ــی ب ــای داخل ــه و ظرفیت ه ــه گرفت ــاد، کشــور از اقتصــاد شــرطی فاصل ــردم نه ــق اقتصــاد م ــز و تحق ــه توکنای ــر پای ب

ــی فراهــم خواهــد شــد. ــی داخل ــکان بیشــترین ارزش آفرین ــه خــارج، ام وابســتگی ب

10-توکنایز و افزایش عدالت اجتماعی

عدالــت اجتماعــی۱ بــه معنــای تخصیــص منصفانــه منابــع یــک جامعــه اســت. یکــی از عناصــر اساســی عدالــت، برابــری اســت 
ــی یکــی از  ــت اجتماع ــع مشــترک موجــود اســت. عدال ــع و مناف ــه از مناب ــک جامع ــت ی ــدی عمومی ــر بهرمن ــد آن ب ــه تاکی ک

ــی رود.  ــه شــمار م ــه ب ــک جامع ــدی آحــاد ی ــای رضایت من معیاره

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 مشــکاتی از قبیــل تامیــن نقدینگــی پرداخــت یارانــه مواجــه 
خواهــد ســاخت. از طرفــی یارانه هــا بــه صــورت عادالنــه تقســیم نمی شــوند بــه فــردی کــه خــودرو نــدارد ســهمیه بنزیــن تعلــق 
نمی گیــرد و تمامــی افــراد نیــز الگــوی یکســانی جهــت مصــرف حامل هــای انــرژی ندارنــد. راه حل هــای موجــود هماننــد توزیــع 

ریــال بیــن مــردم و طــرح تخصیــص بنزیــن بــر اســاس کــد ملــی افــراد موفــق نبــوده اســت.

Social Justic  1
1- Socil Justic
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ــوی مصــرف و  ــر اســاس الگ ــه و ب ــی یاران ــادل ریال ــت مع ــه جــای دریاف ــد ب ــراد می توانن ــن مســئله کارگشاســت. اف ــز در ای توکنای
ــد. ــا توکــن ســوخت دریافــت کنن ــرژی ی ــای زندگــی خــود، توکــن ان منطقــه ای جغرافی

چالش های توکنایز در ایران

توکنایــز همــراه بــا همــه منافعــی کــه بــه همــراه دارد بــا چالش هــا و ابهاماتــی همــراه اســت. یکــی از چالش هایــی کــه توکنایــز بــا 
آن مواجــه می شــود مســائل قانونــی و فقهــی ایــن موضــوع اســت. از نظــر برخــی کارشناســان در ابتــدا الزم اســت مســائل فقهــی 
توکنایــز حــل شــود و ســپس حقوقدان  هــا اقــدام بــه قانونگــذاری دربــاره آن هــا کننــد، امــا برخــی از افــراد هماننــد رئیــس ســابق 
ــاوری  ــا موضــوع اســتفاده از فن ــد ت ــوه قضائیــه حجت االســام والمســلمین حمیــد شــهریاری معتقدن ــار و انفورماتیــک ق مرکــز آم
باکچیــن به خوبــی شــکافته نشــود، بهتــر اســت کــه اظهارنظرهــای صریــح فقهــی در مــورد ایــن تکنولــوژی بیــان نشــود. بــا بررســی 
ــی داشــتن و ارزش  ــی مشــاهده می شــود کــه ســه موضــوع مالیــت داشــتن، منفعــت عقای ــی کنون اظهارنظرهــای فقهــی و حقوق

ــا یکدیگــر آمیختــه شــده اند کــه در ادامــه بررســی می شــوند. داشــتن ب

ــز  ــا نداشــتن توکنای ــاره مالیــت داشــتن ی ــرار می گیــرد درب  یکــی از مهم تریــن موضوعاتــی کــه در مجامــع  فقهــی مــورد بحــث ق
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 نمی توانــد ادعــای خســارت داشــته باشــد چــرا کــه اساســا مــال بــه حســاب 
ــه شــده اســت؛ طبــق اظهــار نظــر دکتــر حســینعلی ســعدی،  ــز نظــرات مختلفــی ارائ ــد. در زمینــه مالیــت داشــتن توکنای نمی آی
ــا پشــتوانه آنهــا کــه شــبکه اســت، جــای  ــده ی ــم، اعتباردهن ــول در نظــر بگیری ــام صــادق، اگــر توکن هــا را پ رئیــس دانشــگاه ام
چالــش و ابهــام دارد. امــا چنانچــه توکن هــا را از لحــاظ فقهــی در حــوزه ثمن هــا بررســی کنیــم آنــگاه بایــد کنتــرل آنهــا در اختیــار 
ــر هســتند.  ــن فقهــی بازت ــرض کــرد کــه در فضــای مالیــت، قوانی ــال« هــم ف ــا را »م ــوان توکن ه ــت و حاکمیــت باشــد. می ت دول
ــادار و عضــو شــورای فقهــی  ــورس اوراق به ــه فقهــی ســازمان ب ــان حجت االســام ســیدعباس موســویان، عضــو کمیت ــن می در ای
مشــورتی بانــک مرکــزی نظــر دیگــری دارنــد. از نظــر ایشــان از لحــاظ فقهــی و عقایــی، مال هــا بــه ســه دســته تقســیم  می شــوند. 
ــد و نیــازی از آنهــا را رفــع می کننــد؛ ماننــد کاالهــای مــورد  ــرای مــردم مطلوبیــت دارن ــا ب دســته اول، مــواردی هســتند کــه ذات
ــازار. نــوع دوم مال هــا، مال هــای اعتبــاری اســت کــه اعتبــار آنهــا توســط یــک شــخص حقیقــی یــا حقوقــی صاحــب  تقاضــا در ب
ــه  ــا ب ــار آنه ــه اعتب ــی هســتند ک ــوع ســوم، اموال ــد. ن ــا منتشــر می کنن ــه دولت ه ــد اســکناس هایی ک ــن می شــود؛ مانن ــوذ تامی نف
ــرای مثــال در زمان هــای قدیــم یــک شــی مثــل عــاج فیــل در میــان مــردم  ــد؛ ب عــرف عــام اســت و اعتباردهنــده خاصــی ندارن
ــر موســویان توهــم  ــی مطــرح شــده توســط دکت ــار می شــده اســت. یکــی از دغدغه هــای اصل ــه صاحــب ارزش و اعتب ــک منطق ی

مــال اســت. 

ــلیقه های شــخصی  ــال س ــا از اعم ــده دار می شــود ت ــت عه ــودن را حاکمی ــا نب ــودن ی ــی ب ــی، احــراز عقای ــت عقای ــورد منفع در م
جلوگیــری شــود کــه بــر خــاف عــدم مالیــت کــه مطلــق اســت بــه نوعــی تابــع شــرایط اســت. نکتــه مهمــی کــه بایــد در تفــاوت 
ــا مصادیــق  ــرار داد، آن اســت کــه گســترش مصادیــق عدم مالیــت در مقایســه ب ــی مــورد توجــه ق عدم مالیــت و عدم منفعــت عقای

ــازد. ــه رو می س ــری روب ــتر و جدی ت ــکل بیش ــا مش ــت را ب ــی، حاکمی ــت عقای عدم منفع

ــاص  ــود اختص ــه خ ــز ب ــون توکنای ــه ای همچ ــای نوآوران ــاره پدیده ه ــژه درب ــی را به وی ــب توجه ــث جال ــم مباح ــا ه ارزش دارایی ه
می دهــد کــه بایــد جــدای از دو مولفــه بــاال مــورد توجــه قــرار گیــرد. اول آنکــه بی ارزش بــودن چیــزی بــه معنــای مالیــت نداشــتن 
آن نیســت. بنابرایــن بــه صــرف بــی ارزش بــودن در شــرایطی، نمی تــوان حکــم بــه مالیــت نداشــتن یــا عــدم منفعــت عقایــی آن 
داد. همچنیــن، در جایــی کــه بــرای ارزش گــذاری اولیــه و همچنیــن بازخریــد یــک توکــن، بــه دارایــی باثبــات ارزشــمندی همچــون 
ــه معنــای فــروش آن دارایــی به واســطه فــروش توکــن نیســت و  ــا وزن و عیــار و اســتاندارد مشــخص اســتناد می شــود، ب طــای ب

هریــک اســتقال ذاتــی مالــی و معاماتــی خــود را دارنــد.

سندباکس، مسیری برای تجربه گری توکنایز در کشور

ایــن روزهــا کلمــه ســندباکس۱ زیــاد شــنیده می شــود. ســندباکس یــا جعبــه شــنی از نظــر لغــوی مکانــی اســت کــه کــودکان در 
ــاب  ــودکان انتخ ــازی ک ــن ب ــای ش ــا جعبه ه ــوم آن ب ــباهت مفه ــل ش ــه دلی ــندباکس ب ــام س ــد. ن ــه می کنن ــن بازی را تجرب آن ش
شــده اســت. ایــن جعبه هــا محیطــی هماننــد یــک زمیــن واقعــی پــر از شــن را بــرای کــودکان شــبیه ســازی می کننــد تــا  بــدون 
1 Sandbox

اینکــه کــودک در ارتبــاط بــا محیــط بیــرون از جعبــه بــه شــن 
ــد  ــه دیگــران و خــودش آســیبی برســد بتوان ــا ب ــوده شــود، ی آل
در چهارچــوب محدودیت هایــی از بــازی خــود لــذت ببــرد. 
درســت هماننــد نقشــی کــه ســندباکس در فین تــک ایفــا 
ــی  ــی آزمایش ــندباکس محیط ــک، س ــوزه فین ت ــد؛ درح می کن
ــرار دارد و  ــی ق ــات نظارت ــوری موسس ــت رگوالت ــه تح ــت ک اس
شــرکت ها می تواننــد محصــوالت و خدمــات خــود را در صورتــی 
کــه شــرایط مــورد نیــاز را داشــته باشــند، بــا حــذف جزئــی یــا 
ــان ســاده یعنــی  کل قوانیــن آزمایــش کننــد. ســندباکس بــه زب
ــه  ــل ب ــراف کام ــتارتاپی اش ــگاهی و اس ــی، دانش ــش خصوص بخ
موضــوع نــدارد و رگوالتــور هــم بــا ماهیــت و حــوزه مســئله بــه 
ــتان،  ــی در انگلس ــندباکس نظارت ــده س ــت. ای ــنا نیس ــی آش خوب
در ســال 20۱۵، هنگامــی کــه اداره امــور مالــی، رگوالتــور مالــی 
انگلیــس، اجــرای ایــن چارچــوب نظارتــی را بــرای تشــویق رقابت 
و بهبــود عرضــه محصــوالت مالــی در دســترس مصرف کننــدگان 
ــد  ــایر کشــورها مانن ــان، س ــد. از آن زم ــد ش ــرد، متول ــج ک تروی
ــن  ــوئیس ای ــنگاپور و س ــد، س ــره، هلن ــگ، ک ــترالیا، هنگ کن اس

ــد و ســندباکس مخصــوص  ایــده را پیاده ســازی کردن
بــه خــود را دارنــد. ســندباکس نظارتــی چنــد هــدف 
دارد: انطبــاق بــا ســرعت فزاینــده رشــد شــرکت های 
ایجــاد  مقــررات جدیــد،  ایجــاد  بــرای  فین تــک 
ــه  ــور ک ــرکت های نوظه ــوآوری ش ــت ن ــی جه فضای
بــه دلیــل وجــود چارچوب هــای  اســت  ممکــن 

ــر  ــش بهت ــاد دان ــد و ایج ــن برون ــفت و ســخت از بی ــی س نظارت
ــه  ــر ب ــه منج ــک ک ــات فین ت ــوالت و خدم ــه محص ــبت ب نس

حمایــت بیشــتر از مصرف کننــدگان می شــود.

ــه  ــز ب ــش روی توکنای ــای پی ــه چالش ه ــه ب ــا توج ــران ب در ای
خصــوص مشــکات حقوقــی و قانون گــذاری، ایجــاد ســندباکس 
بهتریــن مســیر جهــت تجربه گــری ایــن حــوزه جدیــد بــه 
ــد  ــم جدی ــد مفاهی ــز مانن نظــر می رســد. اگرچــه ســندباکس نی
ــه معنــای  ــا ب دیگــر اشــتباه گرفتــه می شــود: »ســندباکس صرف
ــا  ــا ب ــز اساس ــت آن نی ــت و ماموری ــی آی۱ نیس ــتفاده از ای پ اس
ــاوت اســت«. در ســندباکس الزم  شــرکت های شــتاب دهنده متف
ــز اجــازه داده شــود  ــه تمامــی بازیگــران کلیــدی توکنای اســت ب
ــا  ــر ب ــا گی ــررات دســت و پ ــدون وجــود مق در بســتری ایمــن ب
یکدیگــر تعامــل کننــد و در محــدوده تعریــف شــده بــا کاربــران 
ــز  ــده، توکنای ــف ش ــش تعری ــی از پی ــخص و در زمان ــی مش واقع
دارایــی را تجربــه کننــد و در ایــن مســیر ارگان هــای نظارتــی، بــه 
جــای نقــش قانونگــذار، نقــش حمایتــی داشــته باشــند. بازیگــران 

کلیــدی توکنایــز در جــدول ۶ آورده شــده اســت.

                                                 
1 API



4849

توکنایز؛ کلید تحول اقتصاد در دوران تحریم 

متولیان

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

تراکنش های صورت گرفته با استفاده از توکن ها الزم است توسط مکانیزم تاییدکنندگان تراکنش
اجماع از پیش تعریف شده توسط اعضای شبکه مورد تایید قرار بگیرند تا 

بتوانند به بلوک های باکچین اضافه شوند. تاییدکنندگان تراکنش ها می توانند 
ترکیبی از نمایندگان بانک های خصوصی یا دولتی، دانشگاه ها و انجمن  های 

صنفی و اتحادیه ها باشند.

اعضایی از شبکه که تنها امکان مشاهده و رصد تراکنشها در بستر باکچین را ناظران تراکنش
دارند، ناظران تراکنش نامیده می شوند. شرکت های فعال در زمینه باکچین، 
موسسات آموزشی و تحقیقاتی می توانند در این بخش از سندباکس حضور 

داشته باشند.

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

حضور دارند.

کاربران

صاحبان دارایی، سرمایه دارانی هستند که دارایی قابل تبدیل به توکن در صاحبان دارایی
قالب اماک و مستغات، طا و .. دارند و آن دارایی را جهت توکنایز کردن، 

در اختیار صادرکننده توکن قرار می دهند.
حضور این افراد با تعریف بازه مجاز دارایی برای حضور در سندباکس الزم 

است.

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

نهادهای حاکمیتی

سازمان امور مالیاتی 
کشور

حضور سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان زیر مجموعه وزارت اقتصاد که 
مسئول اصاح 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 مسئول اجرای سیاست اعتباری و پولی بر اساس سیاست کلی بانک مرکزی
اقتصاد کشور است. با توجه به دغدغه های بانک مرکزی مبنی بر رعایت 

قوانین ضد پولشویی و خلق نشدن پول در کشور، حضورکارشناسانی از این 
نهاد در سندباکس ضروری به نظر می رسد.

سازمان بورس و اوراق 
بهادار

در سازمان بورس و اوراق بهادار عملیات اجرایی بورس ها به بورس اوراق 
بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کاالی ایران و بورس انرژی ایران واگذار 
شده است و مسئولیت نظارت بر این  بورس ها بر عهده شورای عالی بورس 

است. از آنجا که صدور مجوز توکنایز در قالب صندوق های سرمایه گذاری طا 
و همچنین بازارهای آناین 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 گواهی های 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.

مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی

مجلس شورای اسامی به عنوان نهاد قانونگذار الزم است در سندباکس 
نمایندگانی داشته باشد. مرکز پژوهش های 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 می کند.

مصاحبه با بازیگران کلیدی توکنایز در ایران

ــی از بازیگــران کلیــدی  ــا نمایندگان ــن بخــش از گــزارش ب در ای
ــورس  توکنایــز در حوزه هــای کســب و کار، رســانه، آکادمیــک، ب
ــده  ــام ش ــه انج ــن مصاحب ــذاری و باکچی ــادار، قانونگ و اوراق به

اســت.

 سید ولی اله فاطمی اردکانی
 مدیر عامل بنیاد ققنوس

۱-دلیل سرمایه گذاری شرکت های 
خصوصی در توکنایز چیست؟

فنــاوری جدیــد بســیاری از محدودیت هایــی کــه در انقــاب 
صنعتــی بــه وجــود آمــد را عــوض می کنــد. معمــاری همتــا 
ــه در  ــار ن ــی و اینب ــات اجتماع ــطح تعام ــا در س ــه همت ب
ــی  ــه صــورت جهان ــای محــدود بلکــه ب یــک ســطح جغرافی
انجــام می شــود. در حــال حاضــر خریدهــای مــا بــر اســاس 
ــم در  ــوع مه ــا موض ــت، ام ــی اس ــبکه های میان ــا و ش برنده
ــتراکی  ــتراکی« اســت. در اقتصــاد اش ــز »اقتصــاد اش توکنای
کــه تاکســی های اینترنتــی و رزرو هتل هــا و اقامت هــای 
بومگــردی در ایــران نمونــه ای از آن هســتند موضــوع اصلــی  
ــایی  ــت. شناس ــای شرکت هاس ــه ج ــت ب ــی جمعی جایگزین
ارزش و انتقــال آن بــدون مداخلــه حاکمیــت متمرکــز و 
ســازمان ناظــر انجــام می شــود و ایــن خــود جمعیــت 
هســتند کــه بــه کیفیــت یــک محصــول یــا خدمــت امتیــاز 
ــودش را  ــن خ ــت باکچی ــه اهمی ــت ک ــد و اینجاس می دهن
ــت و  ــتکاری اس ــل دس ــر قاب ــن غی ــد. باکچی ــان می ده نش

ــاال رفتــن شــفافیت، اعتمــاد  ــر ب ــه همیــن دلیــل عــاوه ب ب
هــم بــه طــرز چشــمگیری افزایــش می یابــد و ایــن ویژگــی 
ــتر از  ــان بیش ــر در جه ــن تغیی ــت. ای ــرم اس ــته پلتف برجس
آنکــه یــک فرصــت باشــد ضــرورت اســت. بــرای مثــال اگــر 
ــم  ــمت نروی ــن س ــه ای ــی ب ــاورزی و صادرات ــوزه کش در ح
ــد. ــش می یاب ــدت کاه ــه ش ــان ب ــمان در جه ــدرت فروش ق

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

فرصــت ایجادشــده توســط باکچیــن از دو بعــد قابل بررســی 
اســت: بعــد جهانــی و بعــد داخلــی. از بعــد جهانــی ویژگــی 
گمنامــی۱ کریپتوهــا مطــرح می شــود. بیــت کویــن در حــال 
حاضــر ویژگــی گمنامــی را داراســت و بــرای مشــکل کنونــی 
ــت  ــول، الزم اس ــی پ ــادل جهان ــبکه تب ــه در ش ــور ک کش
ــن  ــوان از ای ــود، می ت ــان داده نش ــودن نش ــی ب ــت ایران هوی
ــناس نیســتند  ــا ناش ــه کریپتوه ــرد. هم ــتفاده ک ــا اس ابزاره
ــودن را  ــناس ب ــه ناش ــی ک ــی رمزارزهای ــن و تمام بیت کوی
دارا هســتند می تواننــد در ایــن شــرایط کمــک کننــد. از بعــد 
داخلــی مــا بــا نســل زد2 یــا نســل اینترنــت مواجــه هســتیم 
ــر  ــاوت فک ــراد متف ــن اف ــتند. ای ــا هس ــه هفتادی ه ــه ده ک
ــرای  ــران ب ــروش در ای ــد و ف ــی خری ــام فعل ــد و نظ می کنن
ــوان  ــاز نســل ج ــه نی ــه ب ــدم توج ــدارد. ع ــت ن ــا جذابی آنه
ــارد  ــارت ۱4 میلی ــاهد تج ــر ش ــال حاض ــده در ح ــث ش باع
دالری بیت کویــن در ایــران باشــیم. ایــن آمــار نشــان 
ــه خدمــت  ــد ارائ ــه  ابزارهــای جدی می دهــد نســل جــوان ب
ــد  ــرد نمی خواه ــوان دوســت دارد. ف و پرداخــت را نســل ج
دربــازه زمانــی اداری خریــد و فــروش کنــد. بــر اســاس آمــار 
ــه  ــد از نیم ــات آن بع ــو بیشــتر حجــم معام ــرم کریپت پلتف
ــود  ــی خ ــات مال ــل تعام ــن نس ــود. ای ــام می ش ــب انج ش
ــا  ــد. ام ــام می ده ــود انج ــواه خ ــکان دلخ ــان و م را در زم
امــروز در فضــای بورســی بیشــترین ســهم بــه کارگزاری هــا 
واگــذار شــده اســت. چنانچــه تقــارن اطاعــات وجــود 
ــود شــخصا در  ــد ب ــادر خواهن ــراد ق ــه اف داشــته باشــد، هم
ــا کمــک  ــن موضــوع ب ــد کــه ای ــورس ســرمایه گذاری کنن ب
باکچیــن قابــل پیاده ســازی اســت. ســهم نســل زد در 
ــرده  ــور ک ــد عب ــکا از 4۳درص ــی آمری ــص مل ــد ناخال تولی
ــال  ــان در ح ــد در جه ــدل درآم ــد م اســت و نشــان می ده

تغییــر اســت.

1 Anonymity
2 Generation Z
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۳- بزرگترین چالش در توسعه فناوری 
توکنایز در کشور چیست؟

ــن  ــاوری ای ــت فن ــا ماهی ــای ب ــکات در پروژه ه ــی از مش یک
اســت کــه عملیاتــی شــدن پروژه هــا بــا میــزان بلــوغ فنــاوری 
اطاعــات ســنجیده می شــود. وقتــی یــک بســتر فنــاوری آماده 
ــی  ــادی، حقوق ــام اقتص ــای آن نظ ــه پ ــا ب ــد پ ــود بای می ش
و سیاســت گذاری های کان مرتبــط بــا آن انجــام شــده 
باشــد. از دیــد فنــاوری همــه چیــز آمــاده اســت امــا بایــد یــاد 
بگیریــم پــروژه را ۱00درصــد طراحــی کنیــم و ســپس اجــرا 
ــزای  ــام اج ــه تم ــد ب ــه نمی توان ــی ک ــش خصوص ــم. بخ کنی
ــگاه  ــی ن ــد و از طرف ــته باش ــی داش ــازی دسترس هماهنگ س
محتاطانــه وجــود دارد بخــش خصوصــی چگونــه می توانــد بــه 
کمــک حاکمیــت بیایــد؟ در ســایر کشــورها هــم وضعیــت بــه 

همیــن شــکل اســت بیــش از 70 کشــور در فضــای 
ــد.  ــت کرده ان ــندباکس حرک ــمت س ــه س ــک ب فین ت
ــن  ــه ضروری تری ــت ک ــن معناس ــه ای ــئله ب ــن مس ای
ــه  ــده گرفت ــوآور در کشــور نادی ــاز یــک شــرکت ن نی
ــت  ــن اس ــی ای ــش خصوص ــار بخ ــت. انتظ ــده اس ش
ــان  ــا هم ــده ب ــی ش ــا ط ــه در دنی ــیری ک ــه مس ک

ســرعت در ایــران طــی نشــود. تجربــه بــه کارگیــری فنــاوری 
ــه افــرادی کــه در  ــه جغرافیــا و سیاســت وابســته نیســت. ب ب
ایــن حــوزه فعالیــت می کننــد بــر فــرض وجــود خــا قانونــی 
کــه بعیــد اســت، بازهــم نبایــد نــگاه مجرمانــه داشــته باشــیم 
و بدتــر از تحریم هــای خــارج در شــرایط فعلــی کشــور، 

ــت. ــل اس ــای داخ خودتحریمی ه

   سپهر محمدی
 رئیس انجمن بالکچین ایران

 ۱- دلیــل حرکــت به ســمت توکنایز چیســت؟
در برخــورد بــا فناوری هــای جدیــد دو راه حــل داریــم: 
ــم و  ــار بگذاری ــه و کن ــده گرفت ــا را نادی ــم آن ه می توانی
یــا بــه مــوج فنــاوری بپیوندیــم. رفتــاری کــه در حــوزه 
پیام رســان ها صــورت گرفــت عــدم حمایــت بــه موقــع از 
شــرکت های خصوصــی بــود کــه پــس از ورود و فراگیــر 
ــای  ــی، حمایت ه ــان خارج ــتفاده از پیام رس ــدن اس ش
ــی  ــروز همراه ــود. ام ــر نب ــر ثم ــی مثم ــی و غیرمال مال
بــا فنــاوری تحــول آفریــن بــه یــک نیــاز تبدیــل شــده 
ــد  ــاوری جدی ــک فن ــن هــم ی اســت. در حــوزه باکچی
ــا آن همــراه  ماننــد ســونامی وارد شــده کــه می تــوان ب
شــد و از مزایــای آن اســتفاده کــرد و یــا از آن دور 
ــازمان  ــوآوری در س ــاد. در گذشــته ن ــب افت ــد و عق مان
رخ مــی داد، امــا عصــر حاضــر نــوآوری بــاز، هم آفرینــی 

ــت. ــپاری اس ــترک و جمع س مش

2- مهمترین چالش حوزه توکنایز در 
ایران چیست؟

ــه کار  ــدت محافظ ــه ش ــا ب ــذاران م ــوری«. قانونگ »رگوالت
ــورهای  ــیاری از کش ــه در بس ــد؛ در حالیک ــورد کرده ان برخ
کوچــک ماننــد ســنگاپور بــا خاقیــت خــود، انــواع مدل هــای 
ــران مــدل شــفاف نیســت  ــد. در ای ــف کرده ان توکــن را تعری
و اگــر یکبــار بــرای همیشــه تکلیــف ایــن موضــوع در کشــور 
ــش  ــمگیری افزای ــرز چش ــه ط ــت ب ــود، خاقی ــخص ش مش
ــا  ــد ب ــد می توانن ــزان درآم ــن می ــا کمتری ــراد ب ــد و اف می یاب
ــود  ــی خ ــن، ارزش دارای ــع زمی ــر مرب ــانتی مت ــد ۱ س خری
ــال  ــرام و ح ــن ح ــورد بیت کوی ــر در م ــد. اگ ــظ کنن را حف
ــوع  ــه موض ــه البت ــرد ک ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــودن م ب
مهمــی اســت، چیــزی کــه بــر قانون گــذار واجــب اســت ایــن 
اســت کــه در ایــن حــوزه تکلیــف شــرکت های خصوصــی را 

تعییــن کنــد.

۳- کدام توکن در حال حاضر در ایران 
قابل پیاده سازی است؟

برجســته ترین توکــن کــه بــرای کشــور مفیــد اســت، 
اســتیبل کویــن ۱ بــا پشــتوانه ارز ثابــت اســت کــه در 
مــراودات بین المللــی قابــل اســتفاده باشــد. پیشــنهاد آقــای 
رئیــس جمهــور در مالــزی هــم همیــن بــود کــه یــک ارز بــا 
ــا پشــتوانه  ــم اســامی ب ــد دره ــه می توان ــت ک پشــتوانه ثاب
طــا باشــد بــه همــراه اجمــاع بیشــتر کشــورها، مــورد توافــق 
قــرار بگیــرد و بــا نظــارت بخــش مســتقلی انجــام شــود. بــه 
ــن  ــه ازای صــدور توک ــن صــورت صحــت ذخیره ســازی ب ای
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و بــرای تســویه حســاب های بیــن 

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــه راحت ــی ب الملل

4- طراحی سندباکس چگونه باید توسعه 
یابد؟

بزرگتریــن دغدغــه بخــش خصوصــی نبــود رگوالتــوری 
ــی  ــاده یعن ــان س ــه زب ــازی ب ــا شــن ب ــندباکس ی اســت. س
ــورد  ــور برخ ــد چط ــاوری جدی ــن فن ــا ای ــم ب ــن نمی دان م
کنــم یــک محیــط آزمایشــگاهی آمــاده شــود کــه می تــوان 
در آن محیــط خــاف آیین نامه هــا 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 نامه هــا اشــتباه، اصــاح شــوند. در 
ــد بانــک  ــران تصویــب کردن خــرداد ۹7 هیئــت محتــرم وزی
ــک  ــوزه فین ت ــندباکس ح ــت دارد س ــاه فرص ــزی ۳ م مرک
را طراحــی کنــد امــا در حــال حاضــر در زمســتان ۹8 هیــچ 
ــوب  ــندباکس چارچ ــت. س ــده اس ــی نش ــی طراح سندباکس
مشــخص، زمــان معیــن و نهادهــای ناظــر تعریــف شــده دارد.

1 Stable Coin
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۱- بزرگترین منفعت توکنایز در رایط حاضر 
کشور چیست؟

ــتگاه های  ــت و دس ــم اس ــور ک ــی کش ــه نقدینگ ــرایطی ک در ش
دولتــی اموالــی دارنــد کــه بــه دلیــل ارزش بــاال، بارهــا و بارهــا بــه 
ــل  ــی تبدی ــه نقدینگ ــده گذاشــته شــده اســت و نتوانســته ب مزای
شــود، توکنایــز راه حــل مناســبی اســت. در دســتگاه قضایــی و در 
ــد  ــراد می توانن ــد، اف ــای کان ضــرورت دارن ــه وثیقه ه ــی ک مواقع
ــتفاده  ــن اس ــب توک ــود در قال ــی خ ــد از دارای ــول نق ــای پ ــه ج ب
ــد بیشــتر اســت و  ــول نق ــت آن از پ ــب امنی ــه مرات ــه ب ــد ک کنن
ــای  ــر از مزای ــی دیگ ــت اســت. یک ــت اجــرای عدال ــی جه تضمین
توکنایــز بحــث ایجــاد شــفافیت مالــی بــه دلیــل عــدم تغییرپذیری 

اســت.

2- چالش بزرگ حوزه توکنایز در کشور 
چیست؟

ــوزه  ــن ح ــش ای ــن چال ــوری بزرگتری ــی و رگوالت ــث قانون مباح
ــد  ــاد می توان ــدام نه ــز چیســت و ک ــت توکنای ــه ماهی اســت. اینک
قانون گــذاری کنــد. دومیــن چالــش ایــن موضــوع، شــفافیت مالــی 
ــارت  ــت و نظ ــل ثب ــا قاب ــی تراکنش ه ــت. تمام ــده اس ــاد ش ایج
هســتند و قابلیــت دســتکاری در تمامــی دفاتــر کل توزیــع شــده 
تقریبــا ناممکــن اســت. همیشــه در کشــور در مقابــل آنچــه باعــث 
شــفافیت می شــود در مرحلــه اول بــا مقاومت هایــی روبــه رو 

می شــود.

۳- طراحی سندباکس برای موضوع توکنایز باید 
به چه صورتی انجام شود؟

ــورت  ــه ص ــه ب ــت ک ــس اس ــور مجل ــذاری در کش ــع قانون گ مرج
معمــول و در مــورد موضوعــات متــداول در بهتریــن حالــت ۶ مــاه 
ــتم  ــاوری ، سیس ــورد فن ــا در م ــد ام ــول می کش ــال ط ــی یکس ال
حقوقــی و قانون گــذاری مــا چابکــی الزم را نــدارد. بــرای مواجهــه 
بــا ایــن فنــاوری الزم اســت ســازوکار حقوقــی جداگانــه ای داشــته 
ــا راه  ــت و تنه ــخص نیس ــئله مش ــاد مس ــه ابع ــرا ک ــیم چ باش
حــل، درنظــر گرفتــن ســاختار رگوالتــوری جداســت. ســندباکس 
و محیط هــای آزمایشــگاهی در ایــن شــرایط کمــک بزرگــی 
ــت  ــری اس ــوراهای راهب ــود ش ــد وج ــندباکس نیازمن ــت. س اس
کــه نمایندگانــی از تمــام بازیگــران در آن حضــور داشــته باشــند. 
ــا  ــت ام ــر اس ــندباکس معتب ــن س ــت در ای ــا پش ــط ت ــن فق قوانی
درون ســندباکس یــک محیــط امــن ایجــاد می شــود تــا همــه بــا 
هــم یــاد بگیرنــد. قانون گــذاران در ســندباکس بایــد جایــگاه خــود 
را از اعمــال قانــون بــه نقــش مشــورتی تقلیــل دهنــد تــا فضــای 

ــه خوبــی شــکل بگیــرد. جدیــد ب

   جواد جاویدنیا 
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی

ــز  ــای توکنای ــما مزیته ــر ش ــه نظ ۱- ب
کــردن از نظــر اقتصــادی چیســت و تــا 
ــعه  ــد توس ــوان در فرآین ــد میت ــه ح چ

ــرد؟  ــره ب ــزار به ــن اب ــور از ای کش

ــز کــردن از نظــر مفهومــی پدیــده جدیــدی نیســت.  توکنای
ــرای  ــی کــه مــن میفهمــم انتشــار نوعــی گواهــی ب ــا جای ت
ــک  ــا ی ــرکت ی ــک ش ــهام ی ــر س ــف نظی ــای مختل داراییه
ــه اســت و اجــازه  ــه راحتــی قابــل مبادل پــروژه اســت کــه ب
ــن  ــا ســهولت بیشــتری تامی ــا ب ــد شــرکتها و پروژهه میده
ــا هــم از نظــر کســب و کار و اداره فعالیــت  ــی شــوند. م مال
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. . 
ــزرگ خــود  گاهــی مدیــران شــرکتها در مــورد داراییهــای ب
ــت  ــرای پرداخ ــی ب ــتن نقدینگ ــد و از نداش ــت میکنن صحب
ــد  ــا الزم دارن ــد. آنه ــان نگرانن ــد کارکن ــب عی ــوق ش حق
بــرای گــذار از دوره بحرانــی خــود منابعــی را تامیــن کننــد 
ولــی بانکهــا و دیگــر نهادهــای تامیــن مالــی بــه آنهــا قــرض 
ــل  ــاری قائ ــرای آنهــا شایســتگی اعتب نمیدهنــد چــرا کــه ب
نیســتند. حــال آنکــه اگــر یکــی از داراییهــای آنهــا را بتــوان 
ــل در  ــل جع ــر قاب ــال غی ــی دیجیت ــار گواه ــتوانه انتش پش

ــن مشــکل حــل میشــود. ــرار داد ای بســتر باکچیــن ق

 از جهــت دیگــر، در نظــام کنونــی مــا دقیقــا نمیدانیــم چــه 
ــی  ــی نام ــتند و ب ــره هس ــای منتش ــک گواهیه ــانی مال کس

برخــی از آنهــا مشــکات زیــادی را از حیــث شــفافیت 
اقتصــادی ایجــاد میکنــد. در حالــی کــه در بســتر باکچیــن 

ــود. ــل می ش ــکل ح ــن مش ای

ــر  ــال حاض ــت. در ح ــعه اس ــری توس ــدی فراگی ــه بع  نکت
ــد  ــازار ســرمایه در خری ــق ب ــراد بســیار محــدودی از طری اف
ــراد محــدود  و فــروش اوراق مشــارکت میکننــد و همیــن اف
هــم از کمــک نهادهــای تخصصــی بهــره میگیرنــد. در بســتر 
زنجیــره بلــوک ایــن امــکان وجــود دارد کــه ارزش گواهــی 
ــا  ــادی ب ــراد زی ــه اف ــکند ک ــوی بش ــه نح ــت ب ــای مالکی ه
ــازار مشــارکت کننــد و از  هــر ســطح از ثــروت بتواننــد در ب

ــوند. ــد ش ــب آن بهرهمن مواه

           2. بــه نظــر شــما در ایــن فرآینــد بــا چــه موانعــی 
ــتیم؟ مواجه هس

مثــل هــر پدیــده دیگــری، توکنایــز کــردن هــم بــا مســائل 
ــررات و  ــن مق ــد بی ــه بای ــت. اول اینک ــه اس ــکاتی مواج و مش
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. مثــًا 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 
ــه نظــام  ــکا ب ــدون ات ــی ب ــن داراییهای ــاال اســت. چنی ــف ب مختل
حقوقــی متعــارف دو اصــل کلــی گواهــی- مبنــا کــردن داراییهــا 
ــن و  ــتوانه توک ــره پش ــت ذخی ــرد: ضمان ــد ک ــن خواهن را تأمی
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ــه دومیــن ماحظــه اساســی در  ضمانــت نقدشــوندگی کافــی در مــکان و زمــان و حجمهــای مختلــف. کــه ایــن، در واقــع، مــا را ب
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. 

ــه نکتــه اول اســت عــدم تطبیــق نظامهــای تنظیمگــری در قلمروهــای قانونــی مختلــف  ــه نوعــی بازگشــت ب نکتــه چهــارم کــه ب
ــی منتشــر شــود چــون  ــه راحت ــی ب ــه صــورت بینالملل ــا ب ــت داراییه ــه گواهــی مالکی ــع از آن میشــود ک ــن موضــوع مان اســت. ای
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.

3. طراحی سندباکس توکنایز چگونه باید باشد؟

مهمتریــن چالــش یــک ســندباکس طراحــی نظــام پرداخــت آن اســت. در دنیــای کنونــی هــم کشــورها بــه صــورت مســتقل 
عمــل می کننــد امــا نظــام تســویه  و کشــف قیمــت وجــود دارد کــه حــول دالر ســازمان دهی شــده اســت. پیــش بینــی می شــود در 
آینــده هــر شــرکتی پــول خــود را عرضــه کنــد ماننــد فیس بــوک، تلگــرام و آمــازون. همچنیــن، امــکان تبــادل همتــا بــه همتــا بــه 
وجــود می آیــد. 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 
ــد  ــک بتوانن ــرکت های فین ت ــد و ش ــه کنن ــن مبادل ــن توک ــاس ای ــر اس ــود را ب ــای خ ــه، بیمه ه ــرکت های بیم ــد و ش ــت باش پرداخ
نوآوریهــای خــود را در ایــن ســندباکس بــه اجــرا بگذارنــد و از ابــزار پرداخــت تمهیــد شــده بهــره بگیرنــد و نظایــر آن، آنــگاه ســند 
ــد گــذاری آرام و  ــود و میتوان ــر خواهــد ب ــک مرکــزی بســیار مؤث ــه نظــرم پیشــگامی بان ــذا ب ــه راحتــی شــکل میگیــرد. ل باکــس ب

تدریجــی را بــه دنیــای جدیــد تمهیــد کنــد.

 رضا قربانی
 مدیر عامل رسانه راه پرداخت

۱- دلیل عدم توسعه فراگیر فناوری بالکچین در دنیا چیست؟ 

ــوآوری  ــوآوری داریــم، در ایــران هــم ایــن مقاومــت وجــود دارد. فنــاوری و ن ــر ن همانطــور کــه در تمــام دنیــا مقاومــت در براب
چــون منجــر بــه تغییــر می شــود موضوعــی نیســت کــه افــراد زیــادی آن را واقعــا دوســت داشــته باشــند. آدم هــا 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 می خواهیــم نــوآوری خلــق کنیــم بــه معنــای ایجــاد تغییــر اســت و تعــداد کمــی از افــراد هســتند کــه از تغییــر اســتقبال 
می کننــد. در رابطــه بــا بحــث باکچیــن مــا کامــا بــا یــک فنــاوری بنیادیــن رو بــه رو هســتیم. آخریــن فنــاوری بنیادیــن در 
ــا بســیاری از ابعــاد اینترنــت مشــکل داریــم. باکچیــن  حــد باکچیــن، اینترنــت بــوده اســت و هنــوز هــم پــس از ۶0 ســال ب
ــن  ــد؛ بنابرای ــر می ده ــره ارزش را تغیی ــد و وســیله ذخی ــم می زن ــر ه ــات را ب ــای فی ــر پول ه ــی ب اســاس منطــق اقتصــاد مبتن

مقاومــت در برابــر آن طبیعــی اســت.

ــرای جغرافیــای ایــران مزایــای اســتفاده از باکچیــن و دفاتــر کل توزیــع شــده، بســیار بیشــتر از  ولــی نکتــه اینجاســت کــه ب
ســایر کشورهاســت. وقتــی مــا نــرخ متوســط تــورم 20 درصــدی را تجربــه می کنیــم یعنــی وســیله ذخیــره ارزش مــا هــر ســال 
بــه همیــن انــدازه از بیــن مــی رود. بنابرایــن اگــر گزینــه دیگــری داشــته باشــیم افــراد ممکــن اســت کمتــر بــه ســمت خریــد 

دالر و ســکه برونــد.

2- توکنایز در کشور حل خواهد کرد، چیست؟ 

تــورم باالیــی کــه در کشــور داریــم بــه دلیــل اســتفاده نادرســت از ابزارهــای پولــی اســت. افــراد زندگــی نمی کننــد کــه داللــی 
ــا  ــی کــه ب ــروش می کننــد؛ چــون حقشــان اســت پول ــد و ف کننــد و نمی توانیــم مــردم را متهــم کنیــم کــه ســکه و دالر خری
زحمــت زیــاد بــه دســت آورده انــد بــه دلیــل اعتمــاد بــه پــول فیــات صــادر شــده توســط دولت هــا از بیــن نــرود. رفتــار افــراد 
ــه پشــتوانه  ــم ک ــاد کنی ــه ارزش ایج ــن مبادل ــزار جایگزی ــم اب ــر بتوانی ــی اســت. اگ ــورم بســیار طبیع ــاالی ت ــن ســطح ب در ای
ــار  ــم. اگــر بتوانیــم پلتفرمــی در کن ــدا کنی ــی پی ــرای دور کــردن مــردم از دالل ــی ب ــادی باشــد شــاید راه حل آن دارایی هــای م
ــوع دارایــی قابلیــت توکنایــز شــدن داشــته باشــد شــاید مشــکل بزرگــی از اقتصــاد  بورس هــای موجــود ایجــاد کنیــم و هــر ن
تــورم زده ایــران حــل شــود. پدیده هایــی ماننــد ســکه ثامــن ایــده جالبــی داشــتند منتهــا بــه دلیــل عــدم رعایــت اســتانداردهای 
عرضــه اولیــه ســکه مشــکات زیــادی بــرای همــه ایجــاد کردنــد. پــول ســه کارکــرد دارد: وســیله اندازه گیــری، وســیله مبادلــه و 

ــد نقــش مهمــی در زمینــه حفــظ ارزش داشــته باشــد.  ــز کــردن دارایی هــا می توان حفــظ ارزش کــه توکنای
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۳- آیا توکنایز منجر به خلق پول درون کشور خواهد شد؟ 

ــا توکنایــز مواجــه شــده و می گویــد رفتــار مشــابه دنیــا اتخــاذ کــرده اســت. متاســفانه  ــا اســتداللی اشــتباه ب بانــک مرکــزی ب
ــه صــدور بیانیه هــای عجیــب  ــده اقــدام ب ــه دلیــل عــدم شــناخت درســت ایــن پدی ــگاه درســتی نداشــته و ب بانــک مرکــزی ن
کــرده اســت؛ مثــا برخــی می گوینــد پروژه هــای 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 
ــه ای  ــان می شــد خان ــا ۱7 هــزار توم ــی اســت؛ مثــا اگــر در ســال 40 ب ــول مل کارکــرد اساســی دارد، آن هــم حفــظ ارزش پ
ــکا در طــول ۱00 ســال  ــا فــدرال رزرو آمری ــد؟! در مقایســه ب ــوان خری ــا همیــن پــول در ســال ۹8 چــه کاالیــی می ت ــد ب خری
ــود؟ موضــوع در  ــه عملکــرد پــول ملــی دلخــوش ب ــا می شــود ب ــا ایــن وضــع آی ــر شــده اســت. ب ــا ۳ براب نهایتــا قیمت هــا، 2 ت
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 می شــود معــادل یــک ارزش اســت. چــرا بایــد جلــوی خلــق ارزش جدیــد 
را گرفــت؟ توکنایــز بــه نفــع مــردم و کشــور اســت. یکــی دیگــر از دغدغه هــا ممکــن اســت پولشــویی باشــد؛ منتهــا شــما ببینیــد 
بزرگ تریــن پولشــویی کجــا انجــام شــده اســت؟ حــدود 200 میلیــارد دالر در یــک بانــک دانمارکــی و از طریــق  شــعبه فیزیکــی 
بانــک در کشــورهای اروپایــی! آیــا مــا می گوییــم کــه پول هــای فیــات ابــزار پولشــویی هســتند؟ الزم اســت دغدغه هــای بانــک 

مرکــزی در قالــب چارچوب هــا و اســتانداردها مشــخص شــود و برخــورد ســلبی پاســخگو نیســت. 

 میثم حامدی
 مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی سازمان بورس 

۱- توکنایز چه مسئله ای از کشور را حل خواهد کرد؟

 مشــکلی کــه توکنایــز قــرار اســت در کشــور حــل می کنــد بــا تســهیل گری رابطــه دارد و از آنجــا کــه توکنایــز در قالــب قوانیــن 
ــازار ســرمایه بــورس فعلــی، مشــکلی را  ــه رو می شــود. در حــال حاضــر توکنایــز در ب ــا چالــش رو ب موجــود نمی گنجــد، اساســا ب
حــل نمی کنــد. اگــر توکنایــز را دارایــی دیجیتــال در نظــر بگیریــم کــه در قالــب باکچیــن عرضــه می شــود، بــورس هــم همیــن 
ــه اطاعــات هــم در حــال حاضــر در کــدال انجــام می شــود.  کار را انجــام می دهــد امــا در بســتر باکچیــن نیســت. دسترســی ب
ــد  ــاد می کن ــهیلی ایج ــع تس ــز در واق ــتند. توکنای ــی هس ــای فیزیک ــز دارایی ه ــال توکنای ــه دنب ــی ب ــی فعل ــرکت های خصوص ش

ــر  ــا گی ــت و پ ــن دس ــر و قوانی ــای ناظ ــه ورود نهاده ک
ــه  ــردن ب ــور ک ــردم مح ــاد م ــا اقتص ــد ام ــار می زن را کن
معنــی مســئول کــردن مــردم و حــذف نهادهــای نظارتــی 

و حمایــت باکچیــن از عمــوم مــردم نیســت.

2- در شــرایط فعلــی ایــران، کــدام 
ــد؟ ــت دارن ــا اولوی توکن ه

ــه دارد،  ــناخته ای ک ــت ناش ــل ماهی ــه دلی ــن ب ــاد توک ایج
ــن  ــت توک ــت. اولوی ــراه اس ــرس هم ــا ت ــه اول ب در مرحل
ــر  ــای دکت ــه سیاســت های اتخــاذ شــده بســتگی دارد. آق ب
روحانــی از یــک رمــزارز بیــن کشــورهای اســامی در مالــزی 
ــد کــه ایــن موضــوع حــدود دو ســال پیــش  صحبــت کردن
در کمیســیون اقتصــادی مجلــس مطــرح شــده اســت کــه 
ــه تهاتــری داشــته باشــند. در گام اول توکــن  بتواننــد مبادل
ارزی مشــکات فعلــی را حــل خواهــد کــرد. اولویــت بعــدی 
توکــن مبتنــی بــر دارایــی اســت. افــراد دیگــر قــدرت خریــد 
ــران،  ــده در ای ــام ش ــات انج ــق مطالع ــد و طب ــک ندارن مل
بیشــتر افــراد جهــت ســرمایه گذاری ملــک را ترجیــح 
می دهنــد. توکنایــز ملــک بــه خــروج از رکــود فعلــی 
مســکن کمــک می کنــد. در بــازار ســرمایه در حــال حاضــر 
صنــدوق امــاک و مســتغات و صنــدوق زمیــن و ســاختمان 
ــان  ــادل هم ــت مع ــک هســتند و یونی ــروش مل ــای ف ابزاره
ــم  ــدل مه ــن م ــک در ای ــوع مل ــاب ن ــت. انتخ ــن اس توک
اســت کــه شــناخته شــده بــودن آن تاثیــر در اقبــال مــردم 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــرای ش ــی ب ــوان پلتفرم دارد. می ت
ایجــاد کــرد در قالــب اوراق شــراکت کــه در دســتور تامیــن 
ــا شــرکت های دانــش  مالــی جمعــی تعریــف شــده اســت ت
ــده و مالکیــت معنــوی محصــوالت خــود  ــد ای ــان بتوانن بنی
ــا  ــاز ت ــی ب ــن مال ــر تامی ــال حاض ــد. در ح ــز کنن را توکنای
ــی خارجــی  ــن مال ــود. تامی ــام می ش ــارد انج ســقف ۵ میلی
یکــی دیگــر از کاربردهــای باکچیــن اســت. در تامیــن مالــی 
ــادار و  ــه به ــک ورق ــار ی ــرای انتش ــال ب ــرای مث ــی ب خارج
ــر  ــدن اســت. اگ ــل لیســت ش ــدن قاب ــورس لن قرضــه در ب
ــی الکترونیکــی  ــر روی صراف ــز شــوند و ب ــن اوراق توکنای ای

ــود.  ــد ب ــردی خواهن ــد بســیار کارب ــرار بگیرن ق

ــا  ــز ب ــه توکنای ــی ک ۳- چالش های
آن در کشــور مواجــه می شــود، 

ــت؟ چیس

در موضــوع توکــن ماهیت شناســی درســتی انجــام نشــده 
ــه  ــیر ب ــد مس ــت بای ــادار اس ــه به ــر ورق ــن اگ ــت. توک اس
ــوان  ــه عن ــر ب ــود. اگ ــف ش ــناختن آن تعری ــمیت ش رس

ــرود.  ــورس ب ــی ب ــه شــورای عال ــد ب ــی اســت بای ــزار مال اب
قــوه قضائیــه و ثبــت در توکــن مســکن شناســایی نشــده 
اســت. در ســازمان مالیاتــی آن را بــه عنــوان دارایــی کــه 
ــش  ــن چال ــات شــناخته نمی شــود. بزرگتری مشــمول مالی
هــم عــدم پذیرفتــن توکنایــز در کشــور اســت. مزیتــی کــه 
ــورس  ــای ب ــک از زمینه ه ــر ی ــز در ه ــن و توکنای باکچی
ایجــاد می شــود نســبت بــه حالــت فعلــی مشــخص 
نیســت. بانــک مرکــزی نگــران اســت کــه ارز جدیــد 
جایگزیــن ریــال شــود و دارایی هــا جــای پــول را بگیرنــد. 
ــه  ــه دسترســی ب ــن اســت ک ــی ای یکــی از مشــکات فعل
ــا  ــت ام ــر اس ــی میس ــه راحت ــراد ب ــرای اف ــکه ب دالر و س
ــه ایــن شــکل نیســت. اگرچــه نظــام  در ســایر کشــورها ب
بانکــی ضعف هایــی دارد و نتوانســته ارزش ریــال را حفــظ 
کنــد نمی تــوان انتظــار داشــت بانــک مرکــزی نظــام پولــی 
خــود را تغییــر بدهــد و هــر جــا شــائبه بــه وجــود آمــدن 
ــود. ــه می ش ــع گرفت ــل آن موض ــود، مقاب ــرح ش ــول مط پ
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1-مزایایــی کــه توکنایــز در شــرایط فعلــی بــرای ایــران 
دارد، چیســت؟

یکــی از مصادیــق اقتصــاد مقاومتــی در شــرایط تحریــم، اســتفاده 
از ظرفیت هــای درون اســت. بــا توکنایــز دارایــی در صــورت حــل 
ــه رو اســت، اقتصــاد  ــا آن روب کــردن چالش هــای حقوقــی کــه ب
مقاوتــی محقــق می شــود و اساســا شــکل دموکراســی در جهــان 

ــد. ــر می کن ــران تغیی و ای

2-بزرگترین چالش توکنایز در ایران چیست؟

اگــر توکنایــز را بازنمایــی دیجیتــال از دارایــی کــه ثبــت و کــدی 
ــا  ــه آن تخصیــص داده می شــود، تعریــف کنیــم ب منحصربفــرد ب
چالشــی اساســی روبــه رو می شــویم: اگــر ایــن کــد نماینــده یــک 
ــن  ــال اســت. در موضــوع بیت کوی ــرا خــودش م ــال اســت، چ م
ــی دارد و  ــت عرف ــه ذات مقبولی ــودش ب ــه خ ــم ک ــی داری قابلیت
ــرد،  ــر بف ــد منحص ــن ک ــتن ای ــد از داش ــاس می کنن ــا احس عق
ــز  ــد. در توکنای ــد ش ــاد خواه ــده ایج ــرد دارن ــرای ف ــودی ب س
ــبیه اوراق  ــال ش ــهام دیجیت ــند س ــت؛ س ــاوت اس ــوع متف موض
ــهام  ــا در س ــود، ام ــاد می ش ــام ایج ــام بی ن ــهامی ع ــادار س به
اســتقالی از مــال پشــت ســر خــود پیــدا کــرده بــود و بــه دلیــل 
ــا  ــاط ب ــت ارتب ــد می توانس ــار می ش ــهم ب ــه روی س ــی ک احکام
مالــی کــه اصطاحــا بــه آن پــگ شــده را قطــع کنــد و دارنــده 
ــود. در  ــه داشــت مســئول ب ــهمی ک ــدازه س ــه ان ــط ب ــهام فق س
توکنایــز، توکــن چیــزی عــاوه بــر ســند داللــت مالکیــت اســت؟ 
اگــر توکنایــز نشــان دهنده مالکیــت اســت آیــا ایــن موضــوع قابــل 
اثبــات اســت؟ از طرفــی بعضــی از امــاک محــل نــزاع اســت کــه 
مالــک آن شــخص دیگــری اســت بــرای مثــال توقیــف مالــی کــه 
بانک هــا دارنــد افــراد ســند عــادی می آورنــد کــه قبــل از رهــن 
ــوده و مصــداق مــال غیــر  ــه شــخص دیگــری ب بانــک، متعلــق ب
بــه حســاب می آیــد. اثبــات مالکیــت در نظــام حقوقــی و فقهــی 

ــش  ــا چال ــال ب ــول ح ــر منق ــوال غی ــوص در ام ــه خص ــن ب توک
ــود. ــه می ش ــی مواج اساس

3-راه حــل چالــش حقوقــی و فقهــی توکنایــز در کشــور 
؟ چیست

ظرفیــت حقوقــی موجــود، پیونــد میــان توکــن و عیــن معیــن را 
ــرای  ــه ب ــت ک ــن اس ــل ای ــا راه ح ــد. تنه ــف کن ــد تعری نمی توان
توکــن ماهیتــی مســتقل قائــل شــد، شــبیه بیت کویــن و اتریــم 
ــه آن  ــده ب ــگ ش ــال پ ــن و م ــان توک ــدی می ــد از آن پیون و بع
ایجــاد کــرد. بــه ایــن صــورت در مرحلــه اول بــرای توکــن مالیــت 
ــا اگــر بــه هــر دلیلــی  مســتقل در نظــر گرفتــه می شــود و احیان
پیونــد میــان توکــن و دارایــی از بیــن رفــت، خــود توکــن بتوانــد 
ــن  ــی از توک ــد ناش ــه تعه ــد. در صورتی ک ــی بمان ــروع باق مش

ــل حــل اســت. ــن مشــکل قاب ــف شــود ای ــه تعری فی الذم

ــبیه  ــزی ش ــاد، چی ــه اقتص ــه چرخ ــا ب ــورت ورود توکن ه در ص
ضــرب پــول و ایجــاد ارزش می  شــود کــه باعــث بــه وجــود آمــدن 
ــذاری  ــه دوم ارزش گ ــود. نکت ــی می ش ــوق عموم ــات حق ماحظ
غیــر عرفــی دارایــی اســت کــه در ایــن صــورت عرضــه و تقاضــا 
ــه  ــال« ک ــه الم ــذل بازائ ــا یب ــال م ــف »الم ــا تعری ــت و ب نیس
ــف  ــد. در تعری ــدا می کن ــال اســت، مشــکل پی ــی م ــف فقه تعری
مــال آمــده اســت کــه مــال چیــزی اســت کــه بــه ازای آن مــال 
ــال  ــود: م ــه ش ــال گفت ــف م ــر اســت در تعری داده می شــود. بهت
چیــزی اســت کــه نــزد مــردم مطلــوب اســت و حاضرنــد بــه ازای 
ــد. در  ــال اســت، پرداخــت کنن ــم م ــن داری ــه یقی ــزی ک آن چی
مــورد مــال هــم شــبه مصداقیــه و شــبه در صــدق مطــرح اســت 

ــوند. ــل ش ــدا ح ــا در ابت ــن چالش ه ــت ای ــه الزم اس ک

نتیجه گیری
امــروزه موضــوع توکنایــز بــه دلیــل منافعــی کــه بــه دنبــال دارد، 
ــه اســت و  ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــا م در بیشــتر کشــورهای دنی
ــن حــوزه نشــده  ــوری ای ــه وارد رگوالت ــر کشــوری اســت ک کمت
باشــد. بــا توجــه بــه شــرایط خــاص اقتصــادی ایــران و تحریم هــا، 
اهمیــت ورود بــه ایــن موضــوع بــرای کشــور دو چنــدان می شــود 
ــز پیامــدی جــز  عقــب  ــا توکنای ــه ب و برخــورد ســلبی و منفعان
ــان  ــده جه ــد داشــت. آین ــی نخواه ــه رشــد جهان ــدن از قافل مان
چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم بــه ســمت اســتفاده گســترده از 
فنــاوری باکچیــن پیــش خواهــد رفــت و در صــورت خودتحریمی 
داخلــی، در آینــده نزدیــک کشــورمان را از پیشــرفت اقتصــادی بــا 
نــگاه بــه ظرفیت هــای درون و در ســطحی باالتــر از فرصت هــای 
ــده  ــام ش ــای انج ــاخت. تحلیل ه ــم س ــروم خواهی ــی مح صادرات
ــا  ــور دنی ــش از 70 کش ــد در بی ــان می ده ــزارش نش ــن گ در ای
ســندباکس ایجــاد شــده و طبــق  مصاحبه هــای صــورت گرفتــه 
ــم  ــی رغ ــور، عل ــز در کش ــوزه توکنای ــدی ح ــران کلی ــا بازیگ ب
ــر  ــراد ب ــی اف ــوزه، تمام ــن ح ــود در ای ــای موج ــاف نظره اخت
ــری  ــت تجربه گ ــی جه ــوان راه حل ــه عن ــندباکس ب ــکیل س تش
توکنایــز در کشــور اتفــاق نظــر دارنــد. بــا توجــه بــه صحبت هــای 
اخیــر آقــای رئیــس جمهــور در مالــزی مبنــی بــر ضــرورت ایجــاد 
رمــزارز مشــترک میــان کشــورهای اســامی، امیــد اســت توجــه 
ــر  ــکل گیری ه ــه ش ــوزه زمین ــن ح ــت اندرکاران ای ــدی دس ج

چــه ســریعتر ســندباکس توکنایــز را ایجــاد نمایــد.

عبدالصالح شاهنوش
 مسئول پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه 
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