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بالکچین یا زنجیره بلوکی چیست؟
سیستمی است برای ثبت و ضبط هر نوع دادهای.
با این خصیصه که ذخیره این دادهها بدون وجود نهاد یا مدیر واسط مرکزی میسر است.
هنگامیکه ذخیره دادهها به یک مرکز یا نهاد میانی وابسته است مخاطره بسیاری وجود
دارد که با حذف این مرکز حافظه نگهداشت اطالعات و دادهها از بین برود و هزینههای
گزافی بابت احیا و بازگشت دادهها پرداخت شود.
از منظر اقتصادی وجود این مراکز با توجه به هزینه نسبی باالی نگهداری و پشتیبانی
دادهها عموماً در قالب انحصار قانونی یا طبیعی میسر است.

انواع شبکه ها

شبکه توزیع شده :همه نودها
مستقل اند و همگی نودها در
داخل شبکه به یکدیگر متصل
هستند

شبکه تمرکززدایی شده :همه
نودها تنها به یک مرکز متصل
نیستند

شبکه متمرکز :همه نودها به یک
مرکز متصل هستند

تفاوت بانک
اطالعاتی
توزیع شده با
 DLTیا دفتر
کل توزیع شده
با
زنجیره بلوکی
و
زنجیره بلوکی
نیازمند مجوز

فناوری بالکچین و دفتر ثبت غیر متمرکز دارای سه ویژگی مالی و اقتصادی مشخص است که میتواند با
کاهش هزینه های سربار ،ایجاد بهرهوری و کارایی عملیاتی و افزایش نقدینگی زیرساخت بازارهای مالی را بهبود بخشد.
این فناوری باعث:

•
•
•
در زمینه چرخه عمر اوراق بهادار 7 ،مزیت معرفی شده که ناکارآمدی ذاتی در تخصیص سرمایه ،نبود نقدینگی و ضعف رویههای عملیاتی را
کاهش میدهد:
• تطبیق و انعطاف پذیری بیشتر
• هزینههای پایینتر اداری و تشکیالتی
• پیش بینی شفاف ارزش دارایی های پایه
• نقدینگی بیشتر
• تسویه حساب بیدرنگ
• کارایی
• دسترسی راحت به سرمایه گذار

امکانپذیر شدن تنظیم برنامههای حقوقی و اعمال محدودیتهای خاص برای هر دارایی دیجیتالی به شکل منحصر به فرد
داد و ستد بیدرنگ بین دو دارایی دیجیتالی ،بدون استفاده از سرویس سپرده گذاری
نگهداری یک پرونده جامع و کامالً حسابرسی شده برای معامله هر توکن

طبیعت امنیت فناوری زنجیره بلوکی و ثبت دفتر کل مبتنی بر دموکراسی اطالعات است.
این موضوع پیچیدگی فنی خاصی دارد که باعث می شود نگرانی از باب اسالمی در این
حوزه قابل طرح باشد :قاعده نفی سبیل.
تاکنون عالمان اقتصاد اسالمی روی این حوزه اظهارنظر خاصی نداشتهاند .به نظر میرسد
از موضوعات بحثبرانگیز این حوزه مفهوم کاتاالکسی و منافع بازاری خواهد بود ،درنتیجه
بومیسازی فناوری زنجیره بلوکی اهمیت خاصی خواهد داشت (تا شائبه قاعده نفی سبیل
بر این بازار مترتب نگردد) .بهعنوان راهحل ابتدایی به نظر میرسد الزم است تمامی اصول
و قواعد اسالمی بهعنوان قواعد بازی و تدوین قراردادهای هوشمند بهعنوان مبنای زنجیره
بلوکی پیشنهادی بومی موردتوجه قرار گیرند .این راهکار به عنوان مثال با بالکچین مجوز
داده شده قابل حصول است (ذینفعان موضوع محدودتر می شوند)

تأمین مالی در بستر قراردادهای هوشمند و توکنایز کردن دارایی ها
قرارداد هوشمند
دیجیتالیزه کردن دارایی ها
توکنایز کردن

مالحظات قراردادهای هوشمند در زنجیره بلوکی
مورد تایید اقتصاد اسالمی

• قواعد و قراردادهای هوشمند میتواند با چاشنی اصول شریعت همراه شود و مثالً در
تنظیم تبادالت نظام تأمین مالی قواعد و اصول مالی اسالمی موردتوجه قرار گیرد.
• بومی شدن این قراردادها شاید اولین دغدغه اقتصاد اسالمی را برای برمال شدن
ضوابط خصوصی و عمومی قراردادهای پشت تعامالت را مرتفع نماید.
• گام بعدی نقش نهادهای عمومی فراهم آورنده خدمات نهاد مرکزی در پیادهسازی
رمزگذاری داراییها و در واقع پیادهسازی زنجیره بلوکی با استفاده از ظرفیت موجود
اعتمادسازی و پایدارسازی اعتماد توسط نهادهای مرکزی موجود است.
• ایفای این نقش پذیرش فناوری زنجیره بلوکی را از تهدید به فرصت و پایدارسازی
و امنیت تبادالت و انتقاالت را تضمین میکند بهعالوه امکان نظارت بهتر بر
زنجیره را با توجه به محدودیتها و انتظارات قانونی و شرعی فراهم مینماید.

توکنایز کردن و تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها
امتیازات توکنایز کردن در مقایسه با تبدیل به اوراق بهادار کردن متداول:
• محدودیتهای اجرایی آن بسیار کمتر از اوراق بهادار سازی است و بستری که در آن جریان دارد با پروتکلهایی ایمن شده
است.

•

واحدهای سرمایهگذاری بسیار خرد قابل شکلگیری است .در نتیجه در طرف تقاضا محدودیتهای مربوط به میزان و مبلغ
سرمایهگذاری در خرید توکنها کمتر است.

•

دیگر موضوع مهم به هزینه انتشار باز میگردد .زنجیره بلوکی یا بالکچین این فرصت را فراهم میآورد که هزینه انتشار
کاهش یابد

•

نکته مهم دیگر در جمع آوری وجوه در بازار سرمایه توجه به حد بهینه انتشار است .بر همین اساس ،اندازه هر واحد سرمایه-
گذاری به عالوه نرخ سود و نرخ کارمزد ارکان اوراق استخراج میشود .حد بهینه انتشار در توکنایز کردن می تواند با توجه
به هر پلتفرمی منعطف باشد.) .

•

همچنین هزینه تراکنشها نیز کاهش یابد لذا میتوان انتظار داشت هر دارایی واجد ارزشی در هر ابعادی منجر به خلق اهرم
برای دارنده آن شود.

در سال  ، 2019دادههای اولیه  Autonomous Nextنشان میدهد که  87موسسه
درصدد هستند با انتشار سهام مبتنی بر توکن ()Security Token Offering STO
حدود  562میلیارد دالر جمع آوری نمایند.

وضع عمومی موجود اقتصاد ایران
فارغ از مشکالت ناشی از تحریمهای گسترده اقتصادی امریکا علیه ایران ،نیازها و مشکالت زیر به
شکل محسوس در اقتصاد ایران قابل درک است:
•
•
•

•
•
•
•
•

نیاز به تامین سرمایه در گردش
نیاز به وجوه برای سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت
جامد شدن و محافظه کاری نسبت به بخش بزرگی از دارایی های کشور به دلیل احساس
ریسک یا ناشناخته بودن فرصت های سرمایه گذاری
ضعف بازار پول در برآوردن نیاز مالی اقتصاد
کمبود سرمایه گذار خارجی و نبود جریان مثبت وجوه از خارج از بدنه اقتصاد ایران
کمبود در حوزه زیرساخت و ریز ساخت مالی کشور
کاهش قدرت خرید و مصرف (بخش خصوصی و عمومی)
افزایش بی محابای مالیات

عرضه عمومی سکه:
در سالهای اخیر موضوع  ICOیا عرضه اولیه سکه ،بالکچین را به صدر اخبار در تأمین
مالی جمعی رسانده است .اما در ایران این ظرفیت آغازین کم رونق و کم اثر بوده است چرا؟
مشکل ناشی از بی توجهی به ماده  36قانون احکام دائمی برنامه های
توسعه کشور
یک تفسیر این است که تمامی توکنهای منتشر شده به منظور جمع آوری وجوه نوعی اوراق
بهادار تلقی می شود در این صورت همگی پلتفرم ها و شبکه بالکچین و نیز سرمایه پذیر و
نهاد مالی واسط این کار الزم است تحت انقیاد مقررات مقام نظارتی یعنی سازمان بورس و
اوراق بهادار قرار داشته باشند و با ضوابط موجود در بازار سرمایه عمل کنند.

ارائه دو مدل خاص برای توکنایز کردن داراییها با هدف تأمین مالی و انتقال دارایی
 -1تأمین مالی با توکنایز کردن داراییهای جامد
چگونه منابع الزم برای تأمین مالی از طریق اهرم تجهیز شود؟ در بازار سنتی و غیردیجیتال برای تأمین مالی
محدودیتهایی وجود دارد که اغلب داراییها یا جریانات درآمدی آنها توانایی قرارگرفتن بهعنوان وثیقه یا
پشتوانه در فرایند تبدیل به اوراق بهادارکردن را ندارند .با دیجیتالیزه شدن داراییها میتوان بخش وسیعی از
داراییهایی که در اختیار افراد است را به منظور توکنایز کردن مورد استفاده قرار داد.
 -2انواع دارایی و شیوه دیجیتالیزه کردن داراییها:
داراییها همگن یا ناهمگن هستند به عالوه باید با واحدی شبیه پول درون هر پلتفرم قابل جابجایی باشند.
درنتیجه در گام اول با تعریف قراردادی واحدهای دیجیتالی یا توکنها قابل تعریف هستند.
 -3نحوه کار شبکه فروش و تخصیص:
همانگونه که ذکر شد این مکانیسم بوسیله قراردادهای هوشمندی به شکل برگشت ناپذیر می¬تواند هدایت
شود قواعد بازی پیشتر برای سیستم تعریف شده و به طور خودکار عمل می کند .پلتفرم برای این بازار
میتواند آماده با اطالعات پیش فرض (دینامیک) یا پویا باشد.

 -4بستر حقوقی توکنایز کردن داراییها در ایران:
توکنایز کردن دارایی همان تبدیل آن به اوراق بهادار است تا به عموم عرضه شود .پیشتر اشاره شد که اگر این عرضه به عموم در قالب
رمز ارزها اتفاق افتد از آن تحت عنوان عرضه عمومی سکه یا رمز ارز( )ICOنامبرده میشود و اگر عرضه عمومی توکن داراییهای
توکنایز شده باشد به آن ( )STOگفته میشود.

بهموجب بند  24ماده یک قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا " ورقه بهادار هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقلوانتقال
برای بانک معین و یا منفعت آن باشد ".از ظاهر عبارت چنین برمیآید که برای اثبات مالکیت عین یا منفعت اوراق بهادار الزاماً باید ورقه یا
سند مکتوبی چاپ و منتشر کرد .اما دستکم از زمان تصویب قانون یادشده در بازار سرمایه ایران هیچگونه مستند کتبی بهعنوان اوراق بهادار
در اختیار مالکان آنها قرار نگرفته است .هرچند مستندی تحت عنوان گواهی انجام معامله به دارنده اوراق بهادار از سوی کارگزار داده
میشود اما همانگونه از اسم آن نیز پیداست این هم صرفاً گواهی انجام معامله اوراق بهادار است نه خود آن .شرکت سپردهگذاری مرکزی
هم که بهموجب بند( )7ماده یک همان قانون مسئولیت ثبت و نگهداری اوراق بهادار را به نام مالکان آنها بر عهده دارد اوراق بهاداری را
بهصورت کاغذی نگهداری نمیکند ،بلکه اطالعات مربوط به اوراق بهادار ناشران و مالکان آنها در سیستمها و سامانه هایی ثبت و نگهداری
میشوند که به همین منظور طراحی و عملیاتی شدهاند

حذف کاغذ ،نوشته و سند و تبدیل آن به دادههای دیجیتالی و ذخیره و نگهداری و نقلوانتقال و مبادله
آنها ضرورت اجتنابناپذیری است که به فرآیند عملیاتی کردن اوراق بهادار سازی داراییها امکان عملی
میدهد .امروزه بدون استفاده از این زیرساختها نگهداری و مبادله اطالعات انتشار اوراق بهادار و معامالت
آنها غیرممکن است .ماده  6قانون تجارت الکترونیکی بستر حقوقی الزم برای این تحول دیجیتالی را
فراهم کرده است بهموجب آن ؛ " هرگاه یک نوشته ازنظر قانون الزم باشد دادهپیام در حکم نوشته است".
مگر در موارد استثنایی مثل اسناد مالکیت اموال غیرمنقول.
حال که روشن گردید ورقه بهاداری که شورای عالی بورس و اوراق بهادار آنها را جهت قابل معامله شدن
مصوب میکند در حقیقت نوشته یا سند مکتوب نیست بلکه دادهپیامهای قابلمبادله است پاسخ به این
سؤال آسانتر میشود که آیا همان شورا میتواند مصوب نماید که بهجای دادهپیامهای ضبط و نگهداری
شده در سامانههای مرکزی اجازه انتشار توکنهای قابل معامله در بازار را صادر نماید؟ به نظر میرسد پاسخ
مثبت است .شورای عالی بورس و اوراق بهادار نهتنها میتواند مجوز تبدیل دارائیهای پایه به توکن را
بدهد بلکه اجازه معامله آنها را در یک پلتفرم الکترونیکی با در نظر گرفتن بند( )8از ماده همان قانون
صادر نماید

استفاده از ظرفیت صندوقهای سرمایهگذاری مشترک
برای پوشش دادن به پلتفرم زنجیره بلوکی
یکی از ظرفیتهای کمتر توجه شده برای انتشار اوراق بهادار و جمعآوری وجوه و حتی ایجاد یک بازار محلی و کوچک چه در نظام سنتی
تأمین مالی و چه در نظام دیجیتال ،صندوقهای سرمایهگذاری هستند .این نهاد مالی دارای حدود و ثغور تعریف شده و مدل متعارف
کسبوکاری است و به خوبی توسط مقام ناظر بازار سرمایه نظارت و کنترل میشود .میتوان صندوق سرمایهگذاری را پوسته و پوششی
برای یک شبکه زنحیره بلوکی تصور کرد به عبارت دیگر صندوق سرمایهگذاری ایجاد کرد که با فناوری بالکچین کار میکند .در این
صورت صدور و ابطال و خود واحدهای سرمایهگذاری و از همه مهمتر اصل داراییهای موضوع سرمایهگذاری صندوق همگی قابل بیان به
زبان دیجیتال خواهند بود .در شکلی دیگر انواع توکنها تعبیر به انواع واحدهای سرمایهگذاری و معامالت توکنها به تعبیری صدور و ابطال
تلقی شوند .حتی میتوان صندوق قابل معامله در بورسی ( )ETFدر مفروض گرفت که بجای واحد سرمایهگذاری توکنهای قابل معامله
دارد .بر این اساس میتوان با توجه به مقصود سرمایهگذاری و شکل محاسبه خالص دارایی صندوق (نظام حسابداری مستولی بر صندوق)
توکنهایی را در این صندوقها معرفی کرد .این به معنای ظهور صندوقهای سرمایهگذاری دیجیتال است.

 -1مدلی نمونه برای توکنایز
کردن دارایی طالی در اختیار
آحاد مردم و تامین مالی خرد
آنان
بر اساس این مدل از ظرفیت
بانک کارگشایی بانک ملی
برای توکنایز کردن دارایی
ناهمگن طال (داراییهای مطال
در اختیار مردم بهعنوان
دارایی جامد) میتوان برای
ارزیابی طال و صدور توکن
دارایی استفاده کرد.

 -2روشی برای انتقال داراییها
بر بستر بالکچین
در بازار فلزات گرانبها یا بورسهای
کاالیی یکی از موضوعات مهم و
مبتالبه برای تأمینکنندگان نقدینگی
یا کاالی این بازارها نگهداری و
انتقال کاالی مزبور است .در مثالی
عینی با تعریف حساب طال در بانک
تسویه مشتریان بانک میتوانند در
صورت تمایل  ،بهسرعت دقیقاً مانند
انتقال وجه نقد ( ، )EFTحسابهای
طالی خود را از  1گرم و با خلوص
معین مثالً  995را به بانک دیگری
ارسال کنند .این سیستم کامالً
قابلاعتماد است زیرا طال به صورت
فیزیکی تحویل نمیشود و هیچ
خطری در حمل وجود ندارد .همچنین
اقتصادی است زیرا سرمایهگذار
میتواند طالی خود را با حداقل هزینه
منتقل کند چراکه هیچ هزینهی
آربیتراژی بابت خرید و فروش طال در
زمان انتقال آن وجود ندارد.

