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هایهزینهوبرودبینازداده هاواطالعاتنگهداشتحافظهمرکزاینحذفباکهدارد
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شتیبانیپونگهداریباالینسبیهزینهبهتوجهبامراکزاینوجوداقتصادیمنظراز
.استمیسرطبیعییاقانونیانحصارقالبدرعموماًهاداده



انواع شبکه ها 
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باتواندمیکهاستمشخصاقتصادیومالیویژگیسهدارایمتمرکزغیرثبتدفتروبالکچینفناوری

.بخشدبهبودرامالیبازارهایزیرساختنقدینگیافزایشوعملیاتیکاراییووریبهرهایجادسربار،هایهزینهکاهش

:باعثفناوریاین

فردهبمنحصرشکلبهدیجیتالیداراییهربرایخاصهایمحدودیتاعمالوحقوقیهایبرنامهتنظیمشدنپذیرامکان•
گذاریسپردهسرویسازاستفادهبدوندیجیتالی،داراییدوبیندرنگبیستدوداد•
توکنهرمعاملهبرایشدهحسابرسیکامالًوجامعپروندهیکنگهداری•

رااتیعملیهایرویهضعفونقدینگینبودسرمایه،تخصیصدرذاتیناکارآمدیکهشدهمعرفیمزیت7بهادار،اوراقعمرچرخهزمینهدر
:دهدمیکاهش

بیشتر و انعطاف پذیری تطبیق •
تشکیالتی تر اداری و پایینهای هزینه•
پایهبینی شفاف ارزش دارایی های پیش •
بیشترنقدینگی•
درنگبیحسابتسویه•
کارایی •
گذاربه سرمایه دسترسی راحت •



.استاطالعاتیدموکراسبرمبتنیکلدفترثبتوبلوکیزنجیرهفناوریامنیتطبیعت
ایندریاسالمبابازنگرانیشودمیباعثکهداردخاصیفنیپیچیدگیموضوعاین

.سبیلنفیقاعده:باشدطرحقابلحوزه

می رسدرنظبه.نداشته اندخاصیاظهارنظرحوزهاینرویاسالمیاقتصادعالمانتاکنون
درنتیجه،بودخواهدبازاریمنافعوکاتاالکسیمفهومحوزهاینبحث برانگیزموضوعاتاز

سبیلفینقاعدهشائبهتا)داشتخواهدخاصیاهمیتبلوکیزنجیرهفناوریبومی سازی
اصولمامیتاستالزممی رسدنظربهابتداییراه حلبه عنوان.(نگرددمترتببازاراینبر
نجیرهزمبنایبه عنوانهوشمندقراردادهایتدوینوبازیقواعدبه عنواناسالمیقواعدو

مجوزالکچینببامثالعنوانبهراهکاراین.گیرندقرارموردتوجهبومیپیشنهادیبلوکی
(شوندمیمحدودترموضوعذینفعان)استحصولقابلشدهداده



رایی ها دامالی در بستر قراردادهای هوشمند و توکنایز کردن تأمین 

هوشمندقرارداد

هاداراییکردندیجیتالیزه

کردنتوکنایز



درالً مثوشودهمراهشریعتاصولچاشنیبامی تواندهوشمندقراردادهایوقواعد•
.گیردرارقموردتوجهاسالمیمالیاصولوقواعدمالیتأمیننظامتبادالتتنظیم

دنشبرمالبرایرااسالمیاقتصاددغدغهاولینشایدقراردادهااینشدنبومی•
.نمایدمرتفعراتعامالتپشتقراردادهایعمومیوخصوصیضوابط

پیاده سازیدرمرکزینهادخدماتآورندهفراهمعمومینهادهاینقشبعدیگام•
موجودتظرفیازاستفادهبابلوکیزنجیرهپیاده سازیواقعدرودارایی هارمزگذاری

.استموجودمرکزینهادهایتوسطاعتمادپایدارسازیواعتمادسازی

پایدارسازیوفرصتبهتهدیدازرابلوکیزنجیرهفناوریپذیرشنقشاینایفای•
برربهتنظارتامکانبه عالوهکندمیتضمینراانتقاالتوتبادالتامنیتو

.می نمایدفراهمشرعیوقانونیانتظاراتومحدودیت هابهتوجهبارازنجیره

مالحظات قراردادهای هوشمند در زنجیره بلوکی
مورد تایید اقتصاد اسالمی



هاداراییکردنبهاداراوراقبهتبدیلوکردنتوکنایز

:متداولکردنبهاداراوراقبهتبدیلبامقایسهدرکردنتوکنایزامتیازات
شدهنایمهاییپروتکلباداردجریانآندرکهبستریواستسازیبهاداراوراقازکمتربسیارآناجراییهایمحدودیت•

.است

مبلغومیزانبهمربوطهایمحدودیتتقاضاطرفدرنتیجهدر.استگیریشکلقابلخردبسیارسرمایه گذاریواحدهای•
.استکمترهاتوکنخریددرگذاریسرمایه

انتشارینههزکهآوردمیفراهمرافرصتاینبالکچینیابلوکیزنجیره.گرددمیبازانتشارهزینهبهمهمموضوعدیگر•
یابدکاهش

-رمایهسواحدهراندازهاساس،همینبر.استانتشاربهینهحدبهتوجهسرمایهبازاردروجوهآوریجمعدردیگرمهمنکته•

توجهبادتوانمیکردنتوکنایزدرانتشاربهینهحد.شودمیاستخراجاوراقارکانکارمزدنرخوسودنرخعالوهبهگذاری
.(.باشدمنعطفپلتفرمیهربه

اهرملقخبهمنجرابعادیهردرارزشیواجدداراییهرداشتانتظارمی توانلذایابدکاهشنیزهاتراکنشهزینههمچنین•
.شودآندارندهبرای



موسسه 87دهد که نشان میAutonomous Nextهای اولیه ، داده2019در سال 
(  STOSecurity Token Offering)درصدد هستند با انتشار سهام مبتنی بر توکن 

. نمایندمیلیارد دالر جمع آوری 562حدود 



اقتصاد ایران عمومی موجود وضع 
الت زیر به ایران، نیازها و مشکاقتصادی امریکا علیه فارغ از مشکالت ناشی از تحریمهای گسترده 

: شکل محسوس در اقتصاد ایران قابل درک است
به تامین سرمایه در گردش نیاز •
نیاز به وجوه برای سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت•
ساس بخش بزرگی از دارایی های کشور به دلیل احکاری نسبت به شدن و محافظه جامد •

سرمایه گذاری فرصت های ریسک یا ناشناخته بودن 
ضعف بازار پول در برآوردن نیاز مالی اقتصاد•
سرمایه گذار خارجی و نبود جریان مثبت وجوه از خارج از بدنه اقتصاد ایران کمبود •
در حوزه زیرساخت و ریز ساخت مالی کشورکمبود •
(  بخش خصوصی و عمومی)کاهش قدرت خرید و مصرف •
افزایش بی محابای مالیات •



: عرضه عمومی سکه
ن یا عرضه اولیه سکه، بالکچین را به صدر اخبار در تأمیICOهای اخیر موضوع سالدر 

ت چرا؟اما در ایران این ظرفیت آغازین کم رونق و کم اثر بوده اس. مالی جمعی رسانده است
قانون احکام دائمی برنامه های 36مشکل ناشی از بی توجهی به ماده 

توسعه کشور
وعی اوراق منتشر شده به منظور جمع آوری وجوه نتوکنهای یک تفسیر این است که تمامی 

رمایه پذیر و و شبکه بالکچین و نیز سپلتفرم ها در این صورت همگی می شود بهادار تلقی 
ورس و نهاد مالی واسط این کار الزم است تحت انقیاد مقررات مقام نظارتی یعنی سازمان ب

.اوراق بهادار قرار داشته باشند و با ضوابط موجود در بازار سرمایه عمل کنند



داراییانتقالومالیتأمینهدفباهاداراییکردنتوکنایزبرایخاصمدلدوارائه
جامدمالی با توکنایز کردن دارایی های تأمین -1

ای تأمین مالی چگونه منابع الزم برای تأمین مالی از طریق اهرم تجهیز شود؟ در بازار سنتی و غیردیجیتال بر
قه یا ها یا جریانات درآمدی آن ها توانایی قرارگرفتن به عنوان وثیهایی وجود دارد که اغلب داراییمحدودیت

خش وسیعی از توان بها میبا دیجیتالیزه شدن دارایی. پشتوانه در فرایند تبدیل به اوراق بهادارکردن را ندارند
.دادهایی که در اختیار افراد است را به منظور توکنایز کردن مورد استفاده قرار دارایی

:دارایی و شیوه دیجیتالیزه کردن دارایی هاانواع -2
.  ایی باشندهمگن یا ناهمگن هستند به عالوه باید با واحدی شبیه پول درون هر پلتفرم قابل جابجداراییها 

.  قابل تعریف هستندتوکنها درنتیجه در گام اول با تعریف قراردادی واحدهای دیجیتالی یا 
:کار شبکه فروش و تخصیصنحوه -3

تواند هدایت ¬یهمانگونه که ذکر شد این مکانیسم بوسیله قراردادهای هوشمندی به شکل برگشت ناپذیر م
ای این بازار پلتفرم بر. شود قواعد بازی پیشتر برای سیستم تعریف شده و به طور خودکار عمل می کند

.یا پویا باشد( دینامیک)می تواند آماده با اطالعات پیش فرض 



:ایراندردارایی هاکردنتوکنایزحقوقیبستر-4

قالبدرمومعبهعرضهایناگرکهشداشارهپیشتر.شودعرضهعمومبهتااستبهاداراوراقبهآنتبدیلهمانداراییکردنتوکنایز
دارایی هایتوکنعمومیعرضهاگروشودمینامبرده(ICO)ارزرمزیاسکهعمومیعرضهعنوانتحتآنازافتداتفاقارزهارمز

.شودمیگفته(STO)آنبهباشدشدهتوکنایز

 وانتقال ورقه بهادار هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل"ا .ا.ماده یک قانون بازار اوراق بهادار ج24به موجب بند 
لزاماً باید ورقه یا از ظاهر عبارت چنین برمی آید که برای اثبات مالکیت عین یا منفعت اوراق بهادار ا".برای بانک معین و یا منفعت آن باشد

به عنوان اوراق بهادار اما دست کم از زمان تصویب قانون یادشده در بازار سرمایه ایران هیچ گونه مستند کتبی. سند مکتوبی چاپ و منتشر کرد
اده هرچند مستندی تحت عنوان گواهی انجام معامله به دارنده اوراق بهادار از سوی کارگزار د. در اختیار مالکان آن ها قرار نگرفته است

رکزی شرکت سپرده گذاری م. می شود اما همان گونه از اسم آن نیز پیداست این هم صرفاً گواهی انجام معامله اوراق بهادار است نه خود آن
ماده یک همان قانون مسئولیت ثبت و نگهداری اوراق بهادار را به نام مالکان آن ها بر عهده دارد اوراق بهاداری را ( 7)هم که به موجب بند

ت و نگهداری ثبسامانه هایی و سیستمها به صورت کاغذی نگهداری نمی کند، بلکه اطالعات مربوط به اوراق بهادار ناشران و مالکان آن ها در 
شده اندمی شوند که به همین منظور طراحی و عملیاتی 



مبادلهونقل وانتقالونگهداریوذخیرهودیجیتالیداده هایبهآنتبدیلوسندونوشتهکاغذ،حذف
عملیانامکدارایی هاسازیبهاداراوراقکردنعملیاتیفرآیندبهکهاستاجتناب ناپذیریضرورتآن ها

التمعاموبهاداراوراقانتشاراطالعاتمبادلهونگهداریزیرساخت هااینازاستفادهبدونامروزه.می دهد
راتالیدیجیتحولاینبرایالزمحقوقیبسترالکترونیکیتجارتقانون6ماده.استغیرممکنآن ها

".استهنوشتحکمدرداده پیامباشدالزمقانونازنظرنوشتهیکهرگاه"؛آنبه موجباستکردهفراهم
.غیرمنقولاموالمالکیتاسنادمثلاستثناییموارددرمگر
دنشمعاملهقابلجهتراآن هابهاداراوراقوبورسعالیشورایکهبهاداریورقهگردیدروشنکهحال

اینبهپاسختاسقابل مبادلهداده پیام هایبلکهنیستمکتوبسندیانوشتهحقیقتدرمی کندمصوب
هدارینگوضبطداده پیام هایبه جایکهنمایدمصوبمی تواندشوراهمانآیاکهمی شودآسان ترسؤال
پاسخدمی رسنظربهنماید؟صادررابازاردرمعاملهقابلهایتوکنانتشاراجازهمرکزیسامانه هایدرشده

راوکنتبهپایهدارائی هایتبدیلمجوزمی تواندنه تنهابهاداراوراقوبورسعالیشورای.استمثبت
قانونهمانمادهاز(8)بندگرفتننظردرباالکترونیکیپلتفرمیکدرراآن هامعاملهاجازهبلکهبدهد
نمایدصادر



مشترکسرمایه گذاریهایصندوقظرفیتازاستفاده

بلوکیزنجیرهپلتفرمبهدادنپوششبرای
سنتینظامدرچهکوچکومحلیبازاریکایجادحتیووجوهجمع آوریوبهاداراوراقانتشاربرایشدهتوجهکمترهایظرفیتازیکی

عارفمتمدلوشدهتعریفثغوروحدوددارایمالینهاداین.هستندگذاریسرمایههایصندوقدیجیتال،نظامدرچهومالیتأمین
پوششیوتهپوسراگذاریسرمایهصندوقتوانمی.شودمیکنترلونظارتسرمایهبازارناظرمقامتوسطخوبیبهواستکسب وکاری

ایندر.کندمیارکبالکچینفناوریباکهکردایجادسرمایه گذاریصندوقدیگرعبارتبهکردتصوربلوکیزنحیرهشبکهیکبرای
بهنبیاقابلهمگیصندوقگذاریسرمایهموضوعهایداراییاصلمهمترهمهازوسرمایه گذاریواحدهایخودوابطالوصدورصورت

ابطالوصدورریتعبیبههاتوکنمعامالتوگذاریسرمایهواحدهایانواعبهتعبیرهاتوکنانواعدیگرشکلیدر.بودخواهنددیجیتالزبان
معاملهقابلهایتوکنگذاریسرمایهواحدبجایکهگرفتمفروضدر(ETF)بورسیدرمعاملهقابلصندوقتوانمیحتی.شوندتلقی
(صندوقبریمستولحسابدارینظام)صندوقداراییخالصمحاسبهشکلوسرمایه گذاریمقصودبهتوجهبامی تواناساساینبر.دارد

.استدیجیتالگذاریسرمایههایصندوقظهورمعنایبهاین.کردمعرفیهاصندوقایندرراهاییتوکن



ایزتوکنبراینمونهمدلی-1
راختیادرطالیداراییکردن
خردمالیتامینومردمآحاد
آنان

ظرفیتازمدلایناساسبر
یملبانککارگشاییبانک
داراییکردنتوکنایزبرای

مطالدارایی های)طالناهمگن
به عنوانمردماختیاردر

برایمی توان(جامددارایی
توکنصدوروطالارزیابی
.کرداستفادهدارایی



 هاداراییانتقالبرایروشی-2
بالکچینبستربر

هایدر بازار فلزات گران بها یا بورس
کاالیی یکی از موضوعات مهم و 

قدینگی مبتالبه برای تأمین کنندگان ن
یا کاالی این بازارها نگهداری و 

ی در مثال. انتقال کاالی مزبور است
نک عینی با تعریف حساب طال در با

د در تسویه مشتریان بانک می توانن
ند صورت تمایل ، به سرعت دقیقاً مان

، حساب های ( EFT)انتقال وجه نقد 
گرم و با خلوص 1طالی خود را از 

را به بانک دیگری 995معین مثالً 
این سیستم کامالً. ارسال کنند

ت قابل اعتماد است زیرا طال به صور
فیزیکی تحویل نمی شود و هیچ

همچنین . خطری در حمل وجود ندارد
گذار اقتصادی است زیرا سرمایه

ه می تواند طالی خود را با حداقل هزین
ی منتقل کند چراکه هیچ هزینه

 در آربیتراژی بابت خرید و فروش طال
.  زمان انتقال آن وجود ندارد


