
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

مبتنی بر  ونقلحملخدمات سامانه  ؛کارچین
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 چکیده

ده ش رمتمرکزیدر آن غ ندهایفرآ یو اجرا تیحاکم ت،یکه مالک است نیآنال ونقلحمل یهاپلتفرم نینسل نو ن،یکارچ

 ،یاررمزنگ یهاتمیو الگور شدهعیتوز لیفا ستمیس ن،یبالکچ رینظ ییهایاز تکنولوژ یریگبا بهره نیدر کارچ .است

بازیگران کارچین اعم از  .کندیجامعه و به سود جامعه کار م یکه توسط جامعه، برا است شده یطراح یپلتفرم

طرح  یریپذسایمق ،یعموم نیها با بالکچو ارتباط آن وستنیوکار پسازرانندگان و مسافران مالکان پلتفرم هستند و 

داخله م یگذارمتیدر ق یواسط نهاد چیعمال ه ،پلتفرمدر  شده یطراح یبازار آزاد رقابتبا وجود  .کندیم نیرا تضم

که به شبکه، روای و جهان یواحد پول اختصاص قیاز طر پرداخت، امکان پرداخت یسنت یهاندارد. عالوه بر روش

 نیمچنها و هبه عنوان بستر انجام تراکنش بالکچیناز  نیجا که کارچ. از آننیز وجود دارد گوییممی «یکارنس»آن 

از اندچشمخواهد بود.  مطمئنو  بدون واسطه ینقل و انتقاالت مال یمامت کند،یقرارداد هوشمند استفاده م یاجرا

در هر مکان  ،طیهر کس، با هر شرا یاست که برا عیشفاف و سر ر،یپذاسیمق دار،یپا یونقلخلق پلتفرم حمل نیکارچ

 زمان در دسترس باشد. هر و
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 مقدمه -1

در  یهدف عموم .اندتوجهات زیادی را به خود جلب کرده ،1اشتراکی تصاداق مبتنی بر یهاپلتفرمهای اخیر در سال

دیگران  برایرا  یک فرد ییداراامکان استفاده از  هاپلتفرم نیاست. ا ییبهبود استفاده از دارا ،هاپلتفرماین  یتمام

های موبایلی به دلیل نعمومی مبتنی بر اپلیکیش ونقلحملارائه خدمات  هایاز این بین، پلتفرم. کنندیمفراهم 

 یابیسافر، ارزمحل م ییشناسا رینظ یموارد با اینکه اند.روبرو شده تریگستردهبا استقبال  دارندهای فراوانی که مزیت

ت توان گفها ایجاد کرده است به جرات میجذابیت زیادی برای این پلتفرم ،هزینهسفر، طول زمان سفر و  ریمس

  است. داستان یبخش فرعسایر مسائل  است و خودرواستفاده از  یسازهنیتقاضا و به تیریمد هاآنمهمترین مزیت 

 ونقلحملتوسط گلدمن ساکس منتشر شده است بازار جهانی صنعت  2017بر اساس گزارشی که در ماه می سال 

میلیارد دالر داشته هزار  7ارزشی بیش از  ،در زمان تهیه گزارشو خودرو سواری  3انبوه ونقلحملدر بخش  2زمینی

افزایش جمعیت و رشد است، ارزشی که روز به روز در حال افزایش است. رشد روزافزون این بازار عمدتاً ناشی از 

تا سال  ،GDPشهر بزرگ جهان از نظر  100تعداد کل سفرها در بینی شده است پیشبه طوری که  شهرنشینی است،

از طرف دیگر افزایش تعداد خودروهای شخصی باعث  یابد.د سفر افزایش میلیار 49/2میلیارد سفر به  98/1از  2030

ه رسد توسعشود. از این رو به نظر میهای سنگین، آلودگی هوا، کاهش کارایی و اتالف زمان و هزینه میترافیک

 ها موثر واقع شود.تواند در مقابله با این چالشاقتصاد اشتراکی می

 
 از سفرهای درون شهری ونقلحمل های مختلفسهم گروه -1نمودار شماره 
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 کرد: میتقس هبه پنج گرورا  اینچنینی هاپلتفرمتوان به طور کلی می

هستند که از معروفترین مصادیق  اوبر نظیر ، یا سفر درخواستی1آنی خودرو ی درخواستهاپلتفرم ،اولین نوع (1

واسطه اتصال رانندگان به مسافران هستند. عمال روند و به شمار می ونقلحملاقتصاد اشتراکی در حوزه 

 اند.درصد سهم درآمد جهانی این صنعت را به خود اختصاص داده 90در مجموع بیش از  فوق سه شرکت

ارکردی مشابه ک هاپلتفرم. این اندهای محلی ایجاد شدهکه برای شبکه تاکسی هستندیی هاپلتفرمنوع دوم،  (2

 از شبکه رسمی رانندگان تاکسی رانندگان الزاماً  اوالً  اینجا در تفاوت که های نوع اول دارند با اینپلتفرم

اکسی تاکسیمتر داخل تمزد پلتفرم برای هر درخواست ثابت و هزینه تاکسی بر اساس رکا هستند و ثانیاً

 ها مشخص و خدمات محلیبه عالوه با توجه به قوانین و مقررات، محدوده فعالیت تاکسی شود.می محاسبه

 اشاره کرد. 3گِت وکه دایملر سهامدار آن است  2تاکسیمای توان بهمی هاست. از جمله این پلتفرما

ها اقدام به باسها یا مینیون. در این نوع، مینیاست 4همسفری های حمل گروهینوع دیگر، پلتفرم (3

ود افراد مسیر خ های سنتی، در این سرویسکنند. بر خالف سرویسجایی همزمان چندین مسافر میجابه

محل  موالً گیرند. معوسیله، سرویس می ترینترین و مناسبنزدیککنند و از را در اپلیکیشن مشخص می

در بنز مرسدسکه  5ویا مشخص شده در اپلیکیشن است. پلتفرم به محل رراهنزدیکترین چها ،سوار شدن

 هایی از این نوع هستند.نمونه گذاری کرده استدر آن سرمایه فوردکه  6چریوت آن مشارکت کرده و

واند تکنند. خودرو میخودرو را اجاره می نوع دیگر، خدمات خودرو اشتراکی است. در این سرویس افراد صرفاً (4

تحویل گردد که هر کدام هزینه متفاوتی  ،ل مشخص شده تحویل یا در محل مقصدهای از قببه محل

شرکت متعلق به  9ماون ،8گروپاویس وابسته به 7رکازیپ توان بهخواهد داشت. از این نمونه می

 اشاره کرد. ،است 11کاردایملر و یوروپ که حاصل مشارکت 10و کارتوگو موتورزجنرال

 توان بهوجود دارد که می 12اندبیایربی یی نیز برای اشتراک همتا به همتای خودرو نظیر مدلهاپلتفرم (5

 .اشاره نمودست ا دایملرکه متعلق به  14کروویا  13تور پلتفرم
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 1آنیهای درخواست خودرو پلتفرمانداز صنعت چشم -2

 اند.اشتراکی را به خود اختصاص داده ونقلحملدرآمد جهانی صنعت  %90بیش از  آنیدرخواست خودرو  یهاپلتفرم

شی ها پیاکسیبه طور چشمگیری از بازار ت آنیهای درخواست خودرو پلتفرم ونقلحملدر بسیاری از شهرها سهم بازار 

 گیرد و این صنعت به طور جدی در حال گرفتنصورت می هاپلتفرماز طریق این  ساالنه میلیاردها سفرگرفته است. 

 نعتصبازار این اندازه برای مثال در سانفرانسیسکو به عنوان زادگاه این حوزه،  .استسنتی  هایتاکسی بازار سهم

ها سیبازار تاک ،ن حال هنوز در سطح جهانی بر اساس گزارش گلدمن ساکسها است. با ایبیش از چهار برابر تاکسی

 2.است درخواست خودرو آنیهای ی پلتفرمدالر میلیارد 36برابر بزرگتر از بازار  9/2میلیارد دالر  108با رقمی در حدود 

 لیارد دالر برسد. می 285به  2030تا سال  16% 3شود ارزش این بازار با نرخ رشد ساالنه مرکببینی میپیش

در دو سناریوی بدبینانه و  .درصدی را تجربه کرده است 120این بازار رشدی  2017تا  2016تنها طی سال 

میلیارد  492و  177به ترتیب به  2030تا سال  21و % 12های رشد ساالنه مرکب %بینانه ارزش این بازار با نرخخوش

ها و بافت اقتصادی و جمعیتی شهرها، بزرگی این بازار نسبت به یرساختدالر خواهد رسید. به این ترتیب بسته به ز

های این حوزه با فرض برابر خواهد شد. با فرض سناریوی میانی، درآمد ناخالص شرکت 4تا  2ها بین بازار تاکسی

میلیارد  6ز از رقم خواهد رسید. تعداد سفرها نی 2030میلیارد دالر در سال  65به رقمی بالغ بر  23میانگین کارمزد %

 میلیارد سفر فراتر خواهد رفت. 83سفر کنونی از 

 
 های درخواست خودروی آنیپلتفرم ونقلحملبینی درآمدی صنعت پیش -2نمودار شماره 
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 یآن یدرخواست خودرو یهافعال در حوزه پلتفرم یارزش استارتاپها -3نمودار شماره 

شهر  1.000و در بیش از  دارندمیلیون راننده  24دی چاکسینگ بالغ بر و دیدر حال حاضر تنها دو کمپانی اوبر 

 نیتراز جذاب یکیرا به آن بازار،  نیدر ا یگردش مال یحجم باالکشور مختلف مشغول به فعالیت هستند.  84از 

 کرده است. لیتبد گذاریهیسرما یبازارها برا

در این بین نشان داده شده است.های فعال در این حوزه انیارزش تعدادی از بزرگترین کمپ 3شماره در نمودار 

ه جهان شد هایآپاستارت نیاز بزرگتر یکیبه  لینفوذ باال تبد بیبا رشد و ضر ،گذشته چند سال طیاوبر کمپانی 

رد دالر در سال میلیا 10 به نزدیک 2013سال  میلیون دالر در 213درآمد این شرکت از حدود  به طوری که است

 . استمیلیارد دالر  76در حدود رقمی  ارزش اوبر ردر حال حاضرسیده است.  2018

 چیست؟ مسئله -3

از جمله  ،اندزیادی را برای مسافران و جامعه به ارمغان آورده مزایای درخواست اینترنتی خودروی آنی های فعلیپلتفرم

سیاری بو  وری استفاده از داراییافزایش بهرهها، هزینهکاهش ترافیک، کاهش ، خودروبه  افزایش سهولت و دسترسی

  اند.مشکالتی را نیز برای کاربران و جوامع ایجاد کرده هااین پلتفرم اما. مزایای دیگر

متمرکز دارند.  تیو حاکم تیهستند مالک نیونقل آنالخدمات حمل که واسطه ییهاپلتفرم یدر حال حاضر، همه

، و خدمات یمتمرکز رو یگذارمتیق ،یگرکارمزد باال از واسطه افتیدر ،یار انحصارباز جادیها در اپلتفرم نیسود ا

 اریاخت گر،ید ی. از سوشودیاز جامعه تمام م یبخش انیبه ز ،موارد نیاست. هر کدام از ا هاهیکرا ریپرداخت با تأخ

متمرکز اطالعات از  رهیذخ یریپذبیدر اطالعات، و آس یامکان دستکار ،یخصوص میاحتمال نقض حر ن،یقوان رییتغ

 ست.اها پلتفرم نیمشکالت ا گرید
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 های درخواست خودروی آنی مشکالت پلتفرم -1شماره  تصویر

 ی رانندگانهای باالدارمزک -3-1

ها مپلتفر این اساسا .است هااشتراکی متمرکز، میزان باالی کارمزد آن ونقلحملهای پلتفرمیکی از معضالت اصلی 

تمام کسب و کارهای متعارف به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند و این مسئله بعضا در تضاد با منافع  مشابه

ا نسبی انحصارگر مطلق یتبدیل به  این مسئله در بازارهایی که یک شرکت عمال گیرد.رانندگان و مسافران قرار می

دهد. در واقع نقطه بهینه میزان کارمزد در منطق یرانندگان را در شرایط اجبار نامناسبی قرار م به خصوص ،شودمی

جایی است که میزان کارمزدها در باالترین حد ممکن قابل  ،متمرکز شبه انحصاری بازاربنگاه در یک  یک اقتصادی

اساسی  هایتحمل برای رانندگان قرار داشته باشد. به این ترتیب داشتن انحصار و تسلط بر بازار در مقابل ضعف

ها قرار شرکت اختیار این تاکسی، قدرت بسیار باالیی را برای اعمال کارمزدهای باال در ونقلحملقدیمی  هایسیستم

رسد با افزایش قدرت به نظر می رقمی که .است 23برای مثال میانگین کارمزدهای شرکت اوبر در حدود %دهد. می

 و سهم بازار اوبر بیشتر هم خواهد شد. 

 سفر رکزمتم گذاریقیمت -3-2

های گذاری است. در سیستمقیمت مرجعیت در حوزه ،اشتراکی ونقلحملهای متمرکز سیستماغلب مشکل دیگر 

ر بسیاری دشود و رانندگان توانایی تغییر در قیمت پیشنهاد شده را ندارند. تعیین می پلتفرم قیمت توسط ، اغلبمتمرکز

ها از مقدار سبب دور شدن قیمتمسئله کنند و این میها را ارزان قیمت سفر ،برای جذب مسافر بیشتر هامواقع شرکت

را در پی دارد. طبیعتا هر چه بازار رانندگان و مسافران  اغلب تعادلی نارضایتی شود. دور شدن از قیمتتعادلی می

ته به استفاده سوابکشف این قیمت تعادلی اگر چه راهکار فنی  .تر باشد این مشکل بیشتر نمود خواهد داشتانحصاری

به مت، کند قدرت انحصاری تعیین قیایجاب میها شرکتروح حاکمیت متمرکز بر این ، تکنولوژی بالکچین نیست از

 .ها حفظ شوداین شرکت توسط ،های مدیریت بازارعنوان ابزاری کنترلی در راستای سیاست
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 بازار شبه انحصاری -3-3

ه مزیت پلتفرم با افزایش کاربران دو سمت پلتفرم به صورت نمایی های دو طرفه به شکلی است کویژگی پلتفرم

های درخواست خودروی آنی هر چه تعداد رانندگان در یک سمت و مسافران به طور خاص در پلتفرم .یابدافزایش می

 منتهی بیابد. این مسئله اغلافزایش می ها به طور چشمگیریپلتفرمدر سمت دیگر بیشتر شود مزیت و کارایی این 

 هایصرف هزینههای باال و تحمل ریسکمنوط به تنها گردد که عمال امکان ورود رقبای جدید به وضعیتی می

ل در بسیاری گردد. به همین دلیاست و این مسئله به یک مانع جدی برای رقابتی شدن بازار بدل میهنگفت تبلیغاتی 

عمال امکان ورود به بازار  جدید هایمسلط هستند و شرکت از کشورها اغلب یک یا دو شرکت بر کل بازار این حوزه

را ندارند. به این ترتیب یک بازار انحصار کامل یا انحصار چندجانبه شکل گرفته و منافع کاربران و جامعه در معرض 

الیل ه دکه ب گرددگیرد. در این شرایط یا باید حقوق و منافع کاربران توسط رگوالتوری تضمین خطر جدی قرار می

های مترتب بر آن تا حد ممکن باید از آن پرهیز کرد و یا تبعات این ف از جمله عدم کارایی رگوالتوری و مفسدهلمخت

 انحصار را پذیرفت. 

 عدم امکان مشارکت عمومی  -3-4

ای از رشد برسد که سهام آن به صورت عمومی کشد تا یک شرکت به مرحلهمعموال زمان بسیار زیادی طول می

گذاران اولیه و ، صرفا سرمایه(IPOاولیه سهام ) زمان عرضه عمومی تاضه شود. در صورت موفقیت کسب و کار و عر

 اند منفعت قابل توجهی کسبگذاری باال به این جمع اضافه شدهگذارانی که در مراحل قبل با حجم سرمایهسرمایه

 گذاراندر واقع عمال سازوکاری وجود ندارد تا سرمایهگذاران خرد وجود ندارد. کنند و هیچ فرصتی برای سرمایهمی

اند، وکار به رشد و موفقیت آن کمک کردهخرد، خصوصا افرادی که به نحوی به عنوان بخشی از سازوکار آن کسب

های درخواست خودروی آنی منجر به لتفرمدر حالی که آنچه عمال در پسهیم باشند.  مجموعهبتوانند در منافع آتی 

این  ذاریگاساسا هیچ راهی برای مشارکت و سرمایه اما شود، فعالیت رانندگان و اقبال مسافران استتوسعه می رشد و

 به نوعی صرفا کارمندان و مسافرانآتی پلتفرم وجود ندارد و رانندگان  توسعهمندی از رشد و به منظور بهره افراد

 مشتریان سرویس هستند.

 گانپرداخت با تاخیر به رانند -3-5

ه این گیرد. یکی از مشکالتی کصورت می قاالت مالی از طریق یک نهاد واسطهای فعلی تمامی نقل و انتدر سیستم

روش پرداخت دارد آنی نبودن آن است که این موضوع عدم رضایت رانندگان را در پی دارد. برای مثال کمپانی اوبر 

خدمت مبلغ سفر را  از ارائه ی که اکثر رانندگان تمایل دارند بعدحال در کندمیرانندگان تسویه مبالغ را با تاخیر با 

جربه منجر به ایجاد تهای نقدی، های مکرر رانندگان برای پرداختبه دلیل درخواستاین مسئله بعضا  دریافت کنند.

 گردد.کاربری نامناسبی در هر دو سمت رانندگان و مسافران می
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 کسب و کار توسعه هایچالش -3-6

ای جدید و تصاحب بازار در آن های متمرکز با آن روبرو هستند بحث ورود به منطقههایی که سیستمدیگر چالش از

هایی از جمله کسب مجوزهای الزم، تطابق خود با جدید با چالش ها جهت فعالیت در یک منطقهمنطقه است. شرکت

این مسئله علیرغم روبرو هستند.  مسائلی از این دستو ها زیرساخت هزینهقوانین آن منطقه، تبلیغات و بازاریابی، 

توسعه  پذیر هستند،های متعارف تاکسی، بسیار مقیاسونقل اشتراکی در مقایسه با سرویسهای حملاینکه سرویس

 کند.ها را خصوصاً در مناطق جدید با کندی مواجه میآن

 صوصیمسائل مرتبط با حریم خو  اطالعات ذخیره متمرکز بودن -3-7

مکان . به همین دلیل ااست مرکزیمامی اطالعات در اختیار یک سیستم ت سنتی،اشتراکی  ونقلحملهای در سیستم

عمال حریم  ،و جزئیات آناطالعات سفرها  تمرکزبه عالوه دستکاری و تغییر اطالعات برای این نهاد وجود دارد. 

رای ببه این اطالعات  افراد نامناسب دسترسیها و سیستم نفوذ به ایندهد. افراد را در معرض خطر قرار می خصوصی

 ،ای دادههتواند خطرات امنیتی به همراه داشته باشد. به عالوه دسترسی به تمام پایگاهمهم حتی می اشخاصبرخی 

 وکند که بتوانند هرگونه دستکاری در اطالعات را مطابق با اهداف این امکان را برای صاحبان پلتفرم فراهم می

شده  تغییر در امتیاز ثبت نظیر به دالیل مختلفیتواند میاین دستکاری در اطالعات رویکردهای خود اعمال کنند. 

 امتیاز رانندگان دراگر  گیرد. اهمیت این موضوع خصوصاًصورت  حذف نظرات منفی مسافران یا و برای رانندگان

ه بزند. همچنین در هر زمان ک آسیبدگان به سیستم تواند به اعتماد راننتخصیص سفرهای بهتر موثر باشد، می

ییر های امتیازدهی و حتی قوانین حفظ حریم خصوصی افراد را تغتوانند مکانیزمصاحبان پلتفرم تمایل داشته باشند می

 .آیدبر نمی شانحریم خصوصیکاربران برای حفظ دست دهند و عمال کاری از 
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 سازی کارچینپیاده ینیازهاپیش -4

 و قراردادهای هوشمند  بالکچین -4-1

 مرکزی هستند.واحد  نهاد کیتحت کنترل  وبه صورت متمرکز  شوند،یعرضه م ایکه امروزه در دن یاز خدمات یاریبس

نیز به  یمشکالت ،کندایجاد می خدمات و سرعت ارائه تیفیک شیافزا رینظ ییهاتیمز اغلب آنکهضمن  مسئله نیا

با  توانندیم رمتمرکزیغ یهاستمی. ساست تیو عدم شفاف ینابرابر شیافزا این مشکالت هاز جمل همراه دارد.

 کنند. یریجلوگ مشکالت نیآمدن ا وجوداز به ،خدمات ارائه مناسب جهت نظارت بر نحوه یکردن بسترفراهم

 سئله است.تر کلمه، تکنولوژی دفاترکل توزیع شده راهکاری برای این مدقیقیا به معنای  بالکچین

 شوند بهمی ذخیره یخاص بیاست که در آن اطالعات با ترت یهمگان شدهعیتوز دادهگاهیپا کیواقع  در بالکچین

تواند طوری طراحی شود میاست که  نیا یهمگان دادهگاهیپا نیا یاصل تی. مزنباشند رییقابل تغ ندهیدر آ طوری که

را به آن  یدیاطالعات جد ،یداتیبا تمه حتی بتوانندو در صورت لزوم  داشته باشند یبه آن دسترس کاربران همهکه 

ر د همه قابل مشاهده است. یبرا کسانیاطالعات به صورت  نیا های عمومیبالکچینبرای  . به عالوهکننداضافه 

 کیواند تیم بالکچین ن،یاست. بنابرا رممکنیعمال غ ،بالکچینشده به اضافه یاطالعات قبل رییتغ ،این ساختار

 ه صورتب و ینهاد نظارت کیبه  ازیکننده، بدون نشرکت یهمه اعضا نیمطمئن و هماهنگ ب شده،عیتوز دادهگاهیپا

 کند. فراهم  ریفسادناپذ

از  یاهریبر زنج یاطالعات، مبتن یسازرهیساختار ذخداده کی را بالکچینتوان به عنوان یک تعریف فنی می

و  یابیطاخ د،یتول یبه صورت گروه ستمیس نیکننده در اشرکت یهابه هم که توسط گرهمرتبط  یِاداده یهابلوک

. هر بلوک شودیم یبعد یهاافتادن بلوک اعتبار ها، موجب ازاز بلوک کیدر هر  ریی. تغ، تعریف کرددنشویم ینگهدار

ه و آماد ستمیس نیدر ا شده دیتول دِ یجد یهاکننده، از دادهاز افراد شرکت یکی لهیبه وس یرقابت زمیمکان کیدر  د،یجد

 ینجسو صحت یدسترسقابل ستمیافراد شرکت کننده در س هیبق لهیبه وس دیجد یها. بلوکشودیاضافه م رهیبه زنج

 شدهییموجود در شبکه شناسا یهاگره ریسا لهیباشد، به وس یسازرهیدر ذخ ییابلوک شامل خط کیهستند. چنانچه 

توافق داشته باشند،  یفعل رهیزنج یشبکه، رو یهادرصد گره 50از  شیکه ب ی. تا زمانشودیثبت نم یاصل هریو در زنج

 یهاداده ریی، تغیقبل یهابلوک بااتنگ هر بلوک گو ارتباط تن یارهیساختار زنج لیمعتبر خواهد بود. به دل رهیزنج

باعث  مسئله نی. استین نیقابل تامعمال است که  یادیز اریبس یقدرت محاسبات ازمندین ،شبکه تیمورد توافق اکثر

 . گرددیم یبریسا یهادر برابر حمله ستمیمقاومت س

کامال شفاف و قابل مشاهده توسط  دادهگاهیپا کیبر  ،آن یاهیبه مفهوم پا بالکچین یکاربرد فناور میعظ گستره

 رای مثالب .استوار است ینهاد مرکز ایبه شخص ثالث و به اعتماد  ازیبدون ن شده،عیو توز رمتمرکزی، غیمن، اهمگان

و  کرد جادیا رمتمرکزیپرداخت غ ستمیس کی توانیمهمتا به همتا  یهاآن با شبکه قیو تلف یفناور نیبا استفاده از ا

 ییایجغراف تیها( و فارغ از موقعبا بانک سهی)در مقا نییپا اریبس یکوتاه، با کارمزد یرا در زمان رمزارزاز  یهر مقدار
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 یتلفمخ یهاپرداخت نبوده و امکان استفاده از آن در حوزه یهاستمیمحدود به س یفناور نیا یهاکاربرداما انتقال داد. 

امکان  نهمچنی. دارد وجود ... و یانرژ ،یاجتماع یهاشبکه ،یابر انشیرا ا،یاش نترنتیها، اداده یسازرهیمانند ذخ

را  یادیبازده، مشکالت زو کم یمیقد یهازمیمکان رییبا تغ ،بالکچین یهوشمند بر رو یهانوشتن و قراردادن قرارداد

 بر خواهد داشت.  هااز شرکت یاریاز سر راه بس

عالوه بر ر این بستاست.  بالکچین تکنولوژی بر یمبتنی همتابههمتا یهاستمیس معروفترین از یکی ومیاتر

 در واقع. فراهم کرده استنیز  متمرکزریغ یافزارهانرم جادیا یبرا یبستر ن،یوکتیب یاصل یهایژگیاز و یبرخوردار

 ینگهدار یبرا یعالوه بر آن، بستر ومیاتر کند در حالی کهمیاستفاده  تیثبت مالک یتنها برا بالکچیناز  نیکوتیب

ه شد ریپذامکان« هوشمند یادهاقرارد»به نام  یمهم با استفاده از مفهوم نیا .است رمتمرکزیغ یهابرنامه یو اجرا

یم یثبت و نگهدار بالکچینکد در  نیخود را به شبکه ارسال کند و ا کد منبع برنامه تواندیاست. هر گره شبکه م

 یقرارداد هوشمند، شبکه خروج کی یخوانا. با هر بار فرندیگویم «قرارداد هوشمند» ومیاتر ها در شبکهکد نی. به اشود

 . کندیثبت م بالکچین یو روکد را محاسبه 

. هر شوندیو اجرا م یثبت، نگهدار بالکچین یهستند که رو ییهاهوشمند برنامه یقراردادها وم،یاتر شبکهدر 

قرارداد  یهوشمند خود را به شبکه ارسال کند. با هر بار فراخوان یانجام تراکنش، قراردادها مشابه تواندیکاربر م

ثبت  بالکچین یآن توافق دارد رو یکه شبکه رو یایو خروج شودیشبکه اجرا م یهارههوشمند، کد برنامه توسط گ

با  سهیمقا در. شودیم نیشبکه تضم یهاو گره بالکچینآن توسط  یصحت کد برنامه و خروج یعنی نیا .شودیم

و  نیکردن قوان هستند که عالوه بر مشخص ییهوشمند، قراردادها یگفت قراردادها توانیم ،یسنت یقراردادها

 ایواسطهسازمان  ایبه فرد  یازین چیه یعنی کنند؛یم نیتضم زیبه صورت خودکار، اجرا و اعمال خود را ن ات،توافق

 رمتمرکزیغ تیبا توجه به ماه ،ینیتضم یعالوه بر اجرا .وجود ندارد قشاترفع منا ایقرارداد  حیصح یاجرا نیتضم یبرا

قابل  زین یتیرو از نظر امن نی. از اوجود داردقرارداد برای همه افراد امکان مشاهده  قابلیت ایجاد ،بالکچینو شفاف 

 یمال یهاستمیبزرگ در س راتییتغ یبرا یهوشمند ابزار قدرتمند یقراردادها توسط متخصصان است. آزماییراستی

 :جمله بهره جست، از یگوناگون یهاتوان در حوزهمی ابزار قدرتمند نیهستند. از ا یوتریو کامپ یو حقوق

 ؛یریگرای یهاستمیس 

 ؛)امالک هوشمند، ثبت دامنه و ...( تیثبت مالک 

 ؛یعموم هیجذب سرما یهاپلتفرم 

 ؛بازار یطراح 

 ؛ایاش نترنتیا 

 ؛ ویابر یهاسیسرو 

 مشتقه یقراردادها. 



 

10 

 

 توزیع شده  یستم فایلس -4-2

 سیستم فایل توزیع شده چیست و چه مزایایی دارد؟ -4-2-1

ها امی فایلسازی تمها است که به جای ذخیرهسازی و دریافت فایلسیستم فایل توزیع شده، یک سیستم جهت ذخیره

. یکی از کاربردهای اصلی سیستم فایل توزیع کندذخیره میسرورها ای از بر روی یک سرور، آنها را بر روی مجموعه

هر داده در سیستم  سازی آنها بر روی یک سرور وجود ندارد.ها زیاد است و امکان ذخیرهشده جایی است که حجم داده

ه همراه ب یمزایای ها بر روی چندین سرورالعات و فایلاطذخیره  .شودفایل توزیع شده بر روی چندین سرور ذخیره می

  توان به موارد زیر اشاره کرد:که از آن جمله میدارد 

 تحمل خرابی  

دیگر در دسترس نباشند، با  باشد شده و اطالعاتی که بر روی آن ذخیره شده ها خرابدر صورتی که یکی از سرور

ها آید و دادهپیش نمی برای بازیابی فایل دیگر ذخیره شده مشکلی سرورتوجه به اینکه هر فایل بر روی چندین 

 .همواره در دسترس خواهند بود

 نسورمقاوم در برابر سا 

از دسترسی و بخواهد که یک فرد مشخص را  ورزدن اطالعات خود امتناع اگر یکی از سرورها از در اختیار گذاشت

م های مشابه را در اختیار دارند، سیستکند، با توجه به اینکه افراد دیگری هستند که فایل های خود محرومبه فایل

 .خواهد بوددر برابر سانسور مقاوم 

 ی مقاوم در برابر حملهDDos  

تر هستند زیرا در چنین مقاوم DDosی های متمرکز در برابر حملهنسبت به سیستمهای توزیع شده اصوال سیستم

 است.و پر هزینه بسیار دشوار  ندارد و حمله به تعداد زیادی سرور ای وجودهایی سرور مرکزیسیستم

 های فایل توزیع شدهانواع سیستم -4-2-2

یک فایل در  Swarmاشاره کرد. در  Swarmو  IPFS ،Storjتوان به های فایل توزیع شده میسیستم از جمله

. باشد رتسادهجستجو برای پیدا کردن فایل  در آیندهشود تا ترین آیدی به هش فایل ذخیره میی با نزدیکسرور

ده است ته شدر نظر گرف هاسرور مخربادن و جلوگیری از رفتار هایی برای انگیزه دهمچنین در این سیستم مکانیزم

شود که آیا آن فایل را فایل پولی دریافت کرده ولی بعدا محک زده می در ازای ذخیره ت که یک سروربه این صور

های یک فایل به بخش IPFSشود. در همچنان حفظ کرده است یا خیر و در صورت پاک کردن فایل جریمه می

و بر روی  آیندمی در Merkle DAGها به صورت یک تقسیم شده و این بخش  IPFS objectکوچکی به نام

های فایل دهد که هیچ یک از بخشمیاین اطمینان را  Merkle DAGشوند. ساختار های سیستم ذخیره میسرور

 ی فایل دریافت شده است یا خیر.هاتوان فهمید که آیا تمام بخشعوض نشده باشند و همچنین می
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 های اقتصادی انگیزه -4-3

نی بر بالکچین وجه اقتصادی و سازوکارهای اقتصادی آن است. تنها های مبتمهمترین وجه غیرفنی سیستم

داشته  یصادانگیزه کافی اقت ،هایی در این فضا امکان بقا و رشد و توسعه دارند که اجزاء سیستم برای فعالیتسیستم

 حیحصعملکرد ور بین اعضای آن وجود ندارد به منظ یکه اعتمادهای نامتمرکز سیستم انواع در همهبه عالوه  باشند.

. باال باشد یابه طور بازدارندههای مخرب فعالیت هزینه و، تعریف شود هایی برای رفتار درستانگیزه بایدمیسیستم 

ها طوری طراحی شوند که افراد برای حضور و فعالیت در سیستم انگیزه کافی داشته در واقع در عین اینکه باید مکانیزم

مل عراستای اهداف کارکردی سیستم  ری باشد که این انگیزه در جهت عملکرد صحیح و دباشند، باید ساختارها طور

 .کند

  اشتراکی ونقلحملمتمرکز های مطلوب یک پلتفرم غیرویژگی -5

 پذیریمقیاس -5-1

 5-4 در حدود کوینبیت ظرفیت شبکهر در حال حاضاست.  بالکچینترین مسائل در یکی از مهم پذیریمقیاس

 با ظرفیت تراکنش بر ثانیه نش بر ثانیه است که این ارقامتراک 12اتریوم در حدود  بر ثانیه و ظرفیت شبکه تراکنش

های ها و تراکنشاشتراکی درخواست ونقلحملدر یک پلتفرم پال قابل مقایسه نیست. مانند پی های متمرکزیسیستم

اید با حل ارائه شده بپس راه های عمومی است.بالکچینی که فراتر از ظرفیت فعلشود زیادی در یک ثانیه ایجاد می

با توزیع عملیات تخصیص بین در کارچین  در مقیاس واقعی قابل اجرا باشد. بالکچینهای فعلی توجه به محدودیت

پذیر قیاسکامال ممختلف و همچنین انجام بخشی از عملیات در زنجیره جانبی، تالش شده است سیستمی  اتصالگران

 طراحی گردد.های متمرکز فعلی ابل رقابت با سیستمو ق

 یتشفاف -5-2

به عنوان یک  بالکچیناست.  شفافیت اشتراکی ونقلحملفرم نامتمرکز تهای مهم یک پلیکی دیگر از ویژگی 

حل  دستکاری در امتیازات و نظرات را به طور کامل مسئله ،ناپذیر و مشترک بین تمام اعضاشفاف، تغییر دادهساختار

عات توان تمام اطالو در عمل نمی اطالعات محدود است برای ذخیره بالکچینکند. اما باید توجه داشت که ظرفیت می

اطالعات بر روی سیستم  ر کارچین سعی شده است بخش عمدهبه همین دلیل دداری کرد. نگه بالکچینروی بر را 

وجه به توزیع ت همچنین با .حد ممکن کاهش یابدتا اطالعات  خیرهذ تا از این طریق هزینه شودشده ذخیره فایل توزیع

 ، شفافیت اطالعات حفظ شده و سیستم در برابر سانسور مقاوم خواهد بود.شده بودن این سیستم

 گیری نامتمرکزتصمیم -5-3

ای هدر سیستم. گیری نامتمرکز استاشتراکی تصمیم ونقلحملمتمرکز فرم نایک پلت هایترین ویژگیمهم یکی از

دن از احتمال دستکاری بازار و دور ش و هموارهشود گذاری از باال به پایین بوده و توسط بازار تعیین نمیمتمرکز قیمت
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ز حل گیری نامتمرکز را نیتصمیم به عنوان بستر اجرای قرارداد هوشمند مسئله بالکچینقیمت تعادلی وجود دارد. 

توانایی  بالکچیناشتراکی به قدری باالست که  ونقلحملها در یک بازار واستکرده است، اما در عمل تعداد درخ

تا بخشی از عملیات اتصال مسافر و راننده  یده شودراهکاری اندیش از این رو بایدمدیریت این همه درخواست را ندارد. 

جهت قضاوت در مورد  فاصر و قرارداد هوشمند بالکچینصورت گیرد و از  1غیربرخط و به صورت بالکچینخارج از 

 استفاده شود. به دست آمده صحت نتایج

ین گیری نامتمرکز وجود دارد. همبودن و تصمیمپذیری، شفافبین مقیاس بستانبدهیک  باید توجه داشت که

بل اشتراکی که در عمل و در مقیاس واقعی نیز قا ونقلحملنامتمرکز برای  کامال حلیراه ارائهموجب شده  بستانبده

رائه شده های احلراهمسئله باعث شده است در عمل تا این لحظه  این پذیر نباشد.امکانحداقل فعال سازی باشد پیاده

ا استفاده بپلتفرم  شده استدر کارچین تالش  .برآورده کنند همزمانبه طور کامل و به صورت  هر سه ویژگی را نتوانند

و راه  شوداشتراکی نزدیک  ونقلحملگانه یک سیستم نامتمرکز هداف سهتا حد ممکن به ا خالقانهاز سازوکارهایی 

و هم در مقیاس واقعی قابل پیاده  شودهای متمرکز حل ای از اشکاالت سیستمهم بخش عمده گردد تاحلی ارائه 

 سازی باشد.

 اقتصادی بالکچین سازوکارهایکارایی  -5-4

. اینکه استنی های بالکچیاکوسیستم کارایی یکی از ارکان اصلیم بین بازیگران پلتفرسازوکارهای اقتصادی طراحی 

حیح ضامن کارایی و عملکرد ص هر کدام از اجزاء پلتفرم انگیزه کافی برای حضور و فعالیت در سیستم داشته باشد

ده دارد های در ایجاد ارتباط اقتصادی بین اجزاء بر عپلتفرم است. در این خصوص توکن پلتفرم نقش کلیدی و حیاتی

ترین های اقتصادی درون سیستمی به بهترین شکل از آن استفاده کرد. بهترین و پیچیدهو باید در طراحی مکانیزم

  های اقتصادی فعاالن آن، محکوم به شکست هستند.های بالکچینی بدون توجه به انگیزهپلتفرم

                                                 
1 off-Chain 
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  کارچینپلتفرم  -6

  کارچینساختار  -6-1

انگیزه الزم  دخو مختلفی است که هر کدام بر اساس منافع اقتصادی بازیگران و اجزاءاز  اکوسیستمی متشکل کارچین

پذیر، شفاف مقیاس پلتفرمیها منجر به ایجاد وجود این اجزا و عملکرد صحیح آن .دارندبرای فعالیت در این سیستم را 

 نشان داده شده است. شکل زیراجزاء سیستم در . شودمیو نامتمرکز 

 
 ساختار کارچین -2شماره  ویرتص

آورده شده است. با این حال در اینجا به  «نامه فنیشفاف»تک اجزاء فوق در توضیحات تفصیلی در خصوص تک

 اختصار تعریف و کارکرد هر یک از اجزای فوق بیان شده است.

 :یمعمو دیکل صیتخص این واحد وظیفه احراز هویت، اعتبارسنجی مدارک، ثبت نام و واحد احراز هویت 

 رانندگان را بر عهده دارد.به 

 :کلیه اطالعات هویتی و غیرهویتی رانندگان و مسافران در یک سیستم فایل  سیستم فایل توزیع شده

حفظ حریم خصوصی افراد  به منظورشود. برخی اطالعات هویتی بنا به ضرورت و می هتوزیع شده ذخیر

ن از اطالعات غیرهویتی پروفایل رانندگان نظیر کلید به صورت رمزشده ذخیره خواهد شد. اتصالگرا

 کنند.در فرایند تشکیل سفرها استفاده می متیق نییتع هایپارامتر عمومی و
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 :و بستر اجرای قرارداد  به عنوان ابزار پرداختاز بالکچین عمومی اتریوم در کارچین  بالکچین عمومی

 .شودهوشمند استفاده می

 :های هها در زنجیرپذیری بالکچین اتریوم، برخی تراکنشر حل مشکل مقیاسبه منظو زنجیره جانبی

ها در سطح جهانی پیشنهاد سازی این زنجیرهکارهای متفاوتی برای پیادهجانبی انجام خواهند شد. راه

 کار پالسما است.شده و همچنان در حال توسعه است. در حال حاضر تمرکز تیم کارچین بر روی راه

 به منظور کاهش عملیات پردازش روی تلفن همراه و افزایش سرعت سرویس  ستجوگر بالکچین:ج

نجام را ا نیبالکچ یو نظرات ثبت شده رانندگان از رو ازاتیامتدهی، جستجوگرهای بالکچین تجمیع 

 .دهندمیو آن را در اختیار مسافران قرار 

 هباتصال مسافران  فهیمنطقه خاص وظ کیهستند که در  هاییتیموجود اتصالگران :اتصالگران 

های سازگار با اپلیکیشناز طریق اجرای یک نرم افزار متن باز  اتصالگران رانندگان را بر عهده دارند.

هر اتصالگر برای ثبت در سیستم، باید مقداری توکن  کاربران عملیات تشکیل سفر را انجام خواهند داد.

های ذخیره شده در صورت رفتار نامناسب اتصالگر ضبط ندر یک قرارداد هوشمند ذخیره کند. توک

 دهد.شود. این مسئله هزینه حمله به شبکه را افزایش داده و احتمال آن را کاهش میمی

 :مسافران  ون بازی هستند که برای رانندگان شامل کدهای مت ی موبایلیهااپلیکیشن اپلیکیشن موبایلی

  د بود.نخواه به صورت مجزا طراحی و در دسترس

 های پلتفرم کارچینویژگی -6-2

معماری کارچین و استتتتفاده از تکنولوژی بالکچین منجر به خلق پلتفرمی منحصتتتر به فرد شتتتده استتتت. برخی از 

 های این پلتفرم به شرح زیر است:ویژگی

 :اعث یابد. این مسئله بدر کارچین سفرهای به صورت غیرمتمرکز تخصیص می تخصیص غیرمتمرکز

رقابت بین اتصالگران و کاهش قابل مالحظه کارمزدها خواهد شد و تضمین خواهد کرد هیچ  ایجاد

 .نداشته باشدگروهی امکان ایجاد انحصار در شبکه را 

 اهند مشخص خودر یک بازار کامال رقابتی و آزاد  به صورت پویا وها قیمت در کارچین :گذاری پویاقیمت

دهی خدماتشده و باعث افزایش سطح یی منصفانه و تعادلی هاقیمت کشفمنجر به شد. این مسئله 

مشکل عدم ارائه سرویس از طرف رانندگان در  خواهد شد. به عبارت دیگر در این سیستم پلتفرم

 های سنتی نیز مرتفع خواهد گردید.پلتفرم تحمیلیپایین های قیمت
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 های پلتفرم کارچینویژگی -3تصویر شماره 

 بران های سنتی در ابتدای کار و برای جلب نظر کاردر سیستم :ثبات قوانین بارطلبی عدم انحصا تضمین

ود اما به شای در نظر گرفته میهای تشویقی نظیر کاهش کارمزدها، یا سوبسیدهای کرایهاغلب سیستم

کند. یمهای حداکثرسازی سود تغییر مرور و پس از افزایش سهم بازار پلتفرم، عمال قوانین به نفع سیاست

هایی که اغلب در تضاد با منافع سایر کاربران است. در کارچین به دلیل استفاده از قراردادهای سیاست

هوشمند ثبت شده بر بالکچین و عدم امکان تغییر قوانین و قواعدی که پلتفرم بر پایه آن بنا نهاده شده 

 ماند.بکاربران باقی  است، این اطمینان وجود دارد که همواره قوانین در راستای منافع

  در  گذاریهای سنتی امکان مشارکت و سرمایهپلتفرم در :منفعت از رشد پلتفرممشارکت و امکان

گذاران جزء و کاربران وجود ندارد. در کارچین از همان ابتدا تمامی افراد امکان ها برای سرمایهطرح

ان از مسافران، رانندگ وه تمام ذینفعان اعممشارکت و منفعت از رشد آتی پلتفرم را خواهند داشت. به عال

 سهامدار مند و عمالها از منافع افزایش قیمت آتی آن بهرهتوانند با خرید یا دریافت توکنمی و اتصالگران

 پروژه باشند.

  مکان و امن مبتنی بر بستر اتریوم ا سریع، بدون واسطهسیستم پرداخت  :بدون واسطهسیستم پرداخت

 کند و برای نقل ومابین اجزاء پلتفرم را فراهم میت کرایه و سایر تعامالت مالی فیپرداخت و دریاف

 های سنتی نیازی به واسطه مرکزی وجود ندارد.انتقاالت مالی مشابه پلتفرم



 

16 

 

 با توجه به معماری غیرمتمرکز کارچین، امکان توسعه همزمان و موازی بازار  پذیر:توسعه موازی مقیاس

توسط مراکز احراز هویت وجود دارد. این مراکز مستقال و در  غیرمتمرکز و ه صورتدر نقاط مختلف ب

 یک بازار غیرانحصاری مسئولیت توسعه بازار را بر عهده خواهند داشت.

  تکنولوژی بالکچین و معماری شبکه کارچین باعث ایجاد شفافیت،  حریم خصوصی:حفظ شفافیت و

 شود.ه و امنیت شبکه میحفظ حریم خصوصی، تضمین توسعه آتی پروژ

 بررسی بازار و شناخت رقبا -6-3

 بندی رقبا و جایگاه کارچین در بازاردسته -6-3-1

 ونقلحملعمومی در کنار  ونقلحمل. از دیرباز متنوع هستندبه دلیل تنوع تقاضا بسیار  ونقلحملبازیگران بازار حوزه 

ده است و تر شدن بازار بیشتر شتعداد بازیگران با توجه به پیچیده اند. امروزهشخصی دو بازیگر کلیدی این بازار بوده

امکان عرضه خدمات متنوع و متفاوتی را برای فعاالن این حوزه فراهم کرده است. حوزه  های نوینظهور تکنولوژی

ین امکان گرچه معماری کارچ آنی با خودروهای سواری است ونقلحمل، ارائه سرویس در مراحل اولیه خدمات کارچین

در تصویر زیر حوزه فعالیت کارچین از جهت  .تعریف هر سرویس حمل و نقل دیگری را روی این بستر مهیا کرده است

 ونقلحملهای سطح تکنولوژی مدیریت سفر و مشابه بودن نوع خدمت )رقیب مستقیم یا غیرمستقیم( با سایر سرویس

 مقایسه شده است.

 
 درون شهری ونقلحملبای صنعت بندی رقدسته -4شماره  تصویر
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ونقل ریلی ها رقبای مستقیم و حملاند. در این گروه تاکسیترین بخش نمودار قرار گرفتهترین رقبا در پایینسنتی

روند. دسته بعدی رقبا که در سطحی باالتر از جهت مدیریت ترین رقیب کارچین به شمار میدرون شهری غیرمستقیم

های مبتنی بر ونقل آنی سنتی نظیر اوبر و لیفت و سایر شرکتهای حملرند، شرکتتکنولوژی سفر قرار دا

ونقل آنی رقبای ها توزیع داده شده است. دسته حملهای موبایلی هستند که پیشتر در خصوص انواع آناپلیکیشن

قرار  ونقلینی حملبالکچهای تر کارچین هستند. در پایان پلتفرممستقیم و سایرین بسته به نوع، رقبای غیرمستقیم

 آیند.دارند که اغلب رقبای مستقیم کارچین به حساب می

ای دیگر، از نگاه مسافران دو معیار هزینه سفر و سهولت دسترسی نقشی کلیدی در انتخاب نوع سرویس از زاویه

اهی به از این رو نگ ریزی و دسترسی سریع زمانی و مکانی است.دارند. منظور از سهولت دسترسی، سهولت در برنامه

ونقل ها را در اکوسیستم حملونقل آنی بر اساس این دو معیار جایگاه این استارتاپهای بالکچینی حملرقبای استارتاپ

از جهت  ونقل ریلی و خطوط اتوبوسدهد، حملتر خواهد کرد. همانطور که نمودار زیر نشان میدرون شهری روشن

ر ترین سطح قرال درون شهری هستند، با این حال از جهت سهولت دسترسی در پایینونقهزینه ارزانترین روش حمل

های های دربستی باالترین هزینه و بیشترین سهولت را تا پیش از حضور پلتفرمدارند. در مقابل استفاده از تاکسی

 ونقل آنی برای مسافران به همراه داشتند.حمل

 
 ین رقباجایگاه کارچین در ب -5شماره  تصویر

آنی سنتی نظیر اوبر عالوه بر افزایش سهولت دسترسی به دلیل استفاده از تکنولوژی، به  ونقلحملهای سیستم

فی های مختل. بین این دو حد، مجموعهدادندهای سفر را نیز کاهش علت استفاده از مفهوم اقتصاد اشتراکی، هزینه
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کدام بسته به ماهیت پلتفرم و نوع خدمات در سطوح میانی این  یا چریوت نیز حضور دارند که هر 1نظیر بالبالکار

ی های سنتآنی با ارائه خدماتی مشابه با پلتفرم ونقلحملهای بالکچینی در این میان پلتفرمگیرند. بندی قرار میدسته

یت مسافران طلوبها و افزایش مهزینهبیشتر آنی، به دلیل استفاده از تکنولوژی بالکچین منجر به کاهش  ونقلحمل

 خواهند شد.

 الکچینیهای بمقایسه پلتفرم -6-3-2

های کلیدی مقایسه کرده آنی را از جهت برخی ویژگی ونقلحملهای بالکچینی حوزه جدول زیر مهمترین پلتفرم

راید، گبینی شده است، دو پلتفرم آرکیدسیتی و اسنها پیشاست. با اینکه سیستم پرداخت رمزارزی در تمامی پلتفرم

 ها با رمزارز شبکه پرداخت شود.هزینهسیستم جایگزین پرداخت ندارند و الزاما باید 

 جذب کرده است. ICOاز طریق هزار دالر منابع  653مبلغ  2016پیشتر یک بار در سال  eCityArcadآپ استارت *
 ها صرف بازاریابی خواهد شد.توکن 60اتر است. % 700اتر و  4.500سقف و کف به اتریوم به ترتیب  **

 اتر است. 7.000اتر و  27.250سقف و کف به اتریوم به ترتیب  ***
*** ICO ز به پایان نرسیده است.این پلتفرم هنو 

                                                 
1 BlaBlaCar 

 
 

 
   

 

           سیستم پرداخت رمزارزی
           سیستم پرداخت سنتی

 ICOپیش  ICOدر حال  ICOپایان  ICOپایان  ICOدر حال  وضعیت کنونی

 ویژگی
اولین پلتفرم سفر 

اشتراکی 
 بالکچینی

ستم بازاریابی سی
ای جذب شبکه

 راننده

شهری و سفر بین
استفاده از هوش 

 مصنوعی

پذیرش صرفا 
 هاتاکسی

تخصیص غیرمتمرکز 
 و و تعیین کارمزد سفر

 قیمت مبتنی بر بازار

 آمریکا تمرکز جغرافیایی اولیه
مالزی و جنوب 

 شرق آسیا
 خاورمیانه اروپا آمریکا

 ARCD DACS MILE A2B CarNC نماد توکن

 سنت 10 سنت 10-5/7 سنت 25 سنت 6-3 سنت ICO 05/0قیمت هر توکن در 

 تعداد عرضه کل توکن
 (آتی )ذخیره

 (ICO)عرضه در 

10.000.000.000 
%(60) 
%(10) 

3.000.000.000 

%(28) 
%(25) 

100.000.000 
%(0) 
%(84) 

500.000.000 
%(15) 
%(60) 

1.000.000.000 
%(15) 
%(45) 

 هتعداد توکن عرضه شد
 ICOدر 

1.000.000.000 750.000.000 84.000.000 300.000.000 450.000.000 

 سقف دالری
 )کف دالری(

4.000.000** 
(500.000) 

38.000.000 
(2.500.000) 

20.000.000 
(100.000) 

***30.000.000 
(1.000.000) 

45.000.000 
(1.000.000) 

 5%> 5/4% 12% 5% 5% کارمزد سفر

 هاویژگی

 هاپلتفرم
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تکمیل  خود را ICOراید داکسی و اسنگ پلتفرم دوهای مورد مقایسه پلتفرم ازنامه، در زمان انتشار این شفاف

سر جهان را در تقریبا سرانیز ها پلتفرم اند و سایرین در میانه این مسیر هستند. تمرکز جغرافیایی اولیه توسعهکرده

 5حدود  ها نیز به جز اسنگراید درمیزان کارمزد ثابت پلتفرمشود. آسیا را شامل می تااروپا  و برگرفته است و از آمریکا

کارچین در تخصیص غیرمتمرکز سفر و تعیین میزان کرایه و میزان  پلتفرم درصد است. در این میان ویژگی خاص

 ا برای کاربران به همراه دارد.های پیشنهادی قابل توجهی رها و ارزشکارمزد به صورت رقابتی است که مزیت

 پلتفرم کارچین 1های پیشنهادیارزش -6-4

 های پیشنهادی ارزشبندی دسته -6-4-1

های تکنولوژیک هایی است که پلتفرم فارغ از پیچیدگیآنچه نهایتا باعث اقبال و استفاده از یک پلتفرم خواهد شد ارزش

ین طوری طراحی شده است که در آن تکنولوژی بالکچین به همراه . معماری پلتفرم کارچکندمیارائه  کاربرانبه 

مهمترین  .کنندبرای کاربران فراهم را تجمیعی از منافع اقتصادی و غیراقتصادی  کار رفته،های به سایر تکنولوژی

ده ش. در ادامه به تفصیل در این خصوص توضیح داده های پیشنهادی کارچین در نمودار زیر آورده شده استارزش

 است.

 
 های پیشنهادی کارچینارزش -6تصویر شماره 

                                                 
1 Value Proposition 
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 عملیاتی ذینفعانبرای  کارچین های پیشنهادیارزش -6-4-2

های پیشنهادی کارچین به اجتماع به عنوان ذینفع کلی در برگیرنده سایر ذینفعان صرفنظر کنیم و اگر از بیان ارزش

درخواست سفر  ونقلحملیک سیستم کارچین به عنوان توان گفت تمرکز خود را بر ذینفعان عملیاتی قرار دهیم می

 تعریف مسافران و رانندگان از پیش مشخص .اتصالگران، رانندگان و ، مسافراناصلی داردعملیاتی بازیگر  سه آنی

 قشهایی هستند که نموجودیت ه موضوع باید تعریفی از اتصالگران ارائه شود. اتصالگراناست لذا پیش از ورود ب

زی سرورهای مرک ترپیشدر واقع نقشی که  تصالگرانا های مسافران به رانندگان را بر عهده دارند.درخواست 1تطابق

هر کدام از این بازیگران برای حضور و ادامه فعالیت در  تمرکز بر عهده دارند.کردند را این بار به صورت غیرمبازی می

گران به های اقتصادی این بازیشته باشند. در ادامه سازوکارها و انگیزههای اقتصادی کافی دااین سیستم باید انگیزه

  تفصیل بیان شده است.

 مسافران الف( 

  ه ب از رانندگان را تعدادی کدامپردازند و هر در یک بازار آزاد با هم به رقابت می اتصالگران کارچیندر

کنند. ، کارمزدی از هزینه سفر دریافت میدر ازای ارائه این سرویس اتصالگراندهند. مسافر پیشنهاد می

ترین سطح ترین و پاییندریافتی در رقابتیشود که کارمزد موجب می مختلف اتصالگرانموجود بین  رقابت

ت شود و هر راننده در تعیین قیم. قیمت سفر نیز توسط هیچ موجودیت سومی تعیین نمیخود قرار گیرد

 منصفانه یقیمت سفر در سطح ،به دلیل رقابت رانندگان . در اینجا نیزنقش اصلی را بر عهده دارد ،سفر خود

 .رسدبه تعادل می

 به ارائه خدمات رقابتی  یدر بازار هاموجودیتوجود ندارد و  کارچیندر  خدمات هیچ انحصاری برای ارائه

 کنار درمسئله  نایشود. می انهای متعدد برای مسافر. همین رقابت سبب ایجاد امکان انتخابپردازندمی

ند ترین زمان ممکن بتواندر سریع انمسافر شودمیکارچین سبب  وجود تعداد زیادی اتصالگر در شبکه

 ند.نمورد نظر خود را انتخاب ک راننده

 خاصی نیست.  جغرافیایسازی است و استفاده از آن محدود به جا قابل پیاده رم کارچین در همهپلتف

ورد متوانند در شهرها و کشورهای مختلف از سرویس اپلیکیشن موبایلی کارچین میمسافران با استفاده از 

 .مند شوندبهرهنظر 

 مبلغ سفر با تاخیر گیردکه پرداخت از طریق کارت اعتباری صورت می ونقلحملهای متمرکز در سیستم ،

 بلغکنند که مرخواست مید گانبه همین دلیل برخی از رانند رسد.ده میبه راننو از طریق شرکت واسطه 

را در  انآننارضایتی  ان دردسر آفرین باشد وبرای مسافر ممکن است . این موضوعشودپرداخت  نقداً  سفر

                                                 
1 Matching 
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انجام  بدون واسطهبا توکن و به صورت  پرداختاین قابلیت وجود دارد که . در کارچین باشد پی داشته

شکل به طور م دریافت کند و به این ترتیبرا به توکن  . به همین دلیل راننده تمایل دارد که مبلغ سفرشود

 .یابدداری تخفیف میمعنی

 این  .های متمرکز وجود دارد، امکان دستکاری در نظرات و امتیازات استیکی از مشکالتی که در سیستم

 .دننکعتماد ا به طور کامل و نظرات ثبت شده در سیستم د به امتیازاتننتوان انشود مسافرسبب می مسئله

 نظرات و شود که مسافر به امتیازاتتوزیع شده سبب می سیستم فایلو  بالکچیناستفاده از  کارچیندر 

  ت.ها را دستکاری نکرده اساعتماد کامل داشته باشد و مطمئن باشد که هیچ موجودیت سومی آنثبت شده 

 رانندگانب( 

 ان شود و رانندگودیت مرکزی تعیین میاشتراکی قیمت توسط یک موج ونقلحملهای متمرکز در سیستم

تعادلی  ها از سطحموجب دور شدن قیمت ،ندارند. تعیین قیمت توسط یک نهاد مرکزی نقشیدر تعیین آن 

هده ع برها را ت قیمتیکه مدیر مرکزی موجودیتاز طرفی  .را در پی دارد نارضایتی رانندگاناغلب و  شده

توان به . از جمله این موارد میآزاد منطبق نیست اصول بازار باکه دارد امکان انجام رفتارهایی را دارد 

ط افزایش قیمت در شرایهمچنین شکنی )دامپینگ( و خارج کردن رقبا و کاهش شدید قیمت برای قیمت

قشی نهر راننده در تعیین قیمت سفر خود  ،های متمرکزبر خالف سیستم کارچیندر  .انحصار اشاره کرد

قادر  شان افزایش یافته استکه تقاضا برای خدمت دریابندبرای مثال اگر رانندگان ارد. مستقیم و کلید د

فعالیت  همگن نسبتاً  . از آنجا که رانندگان در یک بازار رقابتیرا افزایش دهند هاخواهند بود که قیمت سفر

سطح تعادلی بازار آزاد ها در . قرار گرفتن قیمتخواهد داشتها در سطح تعادلی قرار قیمتکنند همواره می

 شود.و پایداری درآمد رانندگان می به مسافران خدماتموجب پایداری 

  ونقلحملمتعدد در یک منطقه مانند این است که یک راننده همزمان در چند شرکت  اتصالگرانوجود 

موجب  مزیتین ا .دهدمیافزایش  را تن سفر برای رانندهاین موضوع احتمال یاف .باشدار اشتراکی در حال ک

 تصالگراناشود. راننده الزم نیست برای دسترسی به این ها میافزایش درآمد رانندگان و افزایش رضایت آن

ا اخذ نماید. بشبکه های الزم را از مدیر هویت و تنها کافی است گواهی دریافت کنداز هر کدام تاییدیه 

  خدمات دریافت کند. الگراناتصتواند از تمام داشتن گواهی احراز هویت راننده می

  اتصالگران ج(

 و  نامتبه هیج وجه درگیر فرآیند ثب و اتصال رانندگان و مسافران به یکدیگر است تنها اتصالگران وظیفه

ی است کارمزد به ازای خدمت دریافت پلتفرماز فعالیت در این  اتصالگران شوند. انگیزهنمی احراز هویت افراد

  کنند.ت میدریافبه صورت مستقیم از رانندگان این کارمزدها را در قالب توکن  اتصالگران کنند،ارائه میکه 
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 بر و نیازی به شناسایی و جذب کار داشتهدر هر منطقه به اطالعات کاربران آن منطقه دسترسی  اتصالگران

ن ها با داشتآنشود و فرستاده می اتصالگران. درخواست مسافران به طور تصادفی به تعدادی از ندارند

ه بتصادفی بودن کنند. ها و ارائه پیشنهاد به مسافران میاطالعات رانندگان اقدام به تطابق درخواست

 . کندکمک می اتصالگرانپایداری سیستم و عدم امکان دستکاری و اعمال محدودیت 

  نیازمند صرف ،های مختلفعالوه بر ریسک سرویس تاکسی آنالین جدیدیک در حال حاضر راه اندازی 

همترین کسب سهم بازار از مجهت تبلیغات گسترده زیرساخت مورد نیاز و  تامیناست.  باال های بسیارهزینه

 شناور، هزینه/منفعت ونقلحمل. در کارچین با ایجاد یک پلتفرم جهانی های این تصمیم استو اولین چالش

 ونقلملحمستقل  اندازی یک کسب و کار جدیددر مقایسه با راه اتصالگر مشارکت در پلتفرم به عنوان 

  است. ترو مقرون به صرفه ترعقالیی اشتراکی، بسیار

  نقطه از جهان در این شبکه  توانند در هرمحدود به مرزهای جغرافیایی نبوده و می اتصالگراندر کارچین

 آید.حساب میسیستم به  جغرافیایی ویژگی مزیت بسیار باالیی برای توسعهاین  .کنندفعالیت 

 (CarNCتوکن پلتفرم کارچین؛ کارنسی ) -6-5

  نیتوکن در پلتفرم کارچ هاینقش و کارکرد -6-5-1

در مراحل د. ننقشی کلیدی در کارکرد صحیح پلتفرم بر عهده دار هاهای بالکچینی مبتنی بر توکن، توکندر پلتفرم

گوییم، ابزار تامین مالی پلتفرم است و می 1«بکه کارچینرمزارز ش»یا کارنسی  که به آن کارچین توکن پلتفرم ،اولیه

های به عالوه به دلیل کارکردها و ویژگیاستفاده خواهد شد.  ICOاز آن برای جذب منابع مالی در فرایند 

ر عهده های بازاریابی و توسعه بازار بهای نقشی اساسی در طراحی کمپینتوکناین  های مبتنی بر توکن،اکوسیستم

 ند داشت. خواه

است. به این معنی که از آن برای تعامالت و تبادالت  2برداری، کارنسی عمال یک توکن کاربردیدر دوره بهره

های سفر، پرداخت کارمزدها به اتصالگران، مالی درون شبکه استفاده خواهد شد. به صورت مشخص پرداخت هزینه

رای فعالیت در شبکه از طریق کارنسی انجام خواهد شد. در کارمزد ذخیره آتی توسعه پلتفرم و سپرده اتصالگران ب

مراحل بعدی، یعنی پس از پایان ماموریت تیم توسعه دهنده اولیه و ایجاد بنیاد کارچین به عنوان یک سازمان خودمختار 

کن وای آتی پلتفرم به صورت غیرمتمرکز و بر اساس آرای صاحبان تهای توسعهگیری، تصمیم3 (DAOغیرمتمرکز )

 نیز خواهند داشت. 4های کارچین عالوه بر نقش کاربردی، نقش سهامیانجام خواهد شد و عمال توکن

                                                 
1 Carchain Network Currency (CarNC) 

2 Utility Token 

3 Decentralized Autonomous Organization 

4 Equity Token 
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 ( در اکوسیستم کارچینCarNCنقش توکن کارچین ) -7تصویر شماره 

 عوامل موثر بر قیمت کارنسی  -6-5-2

دارد. به عبارت دیگر هر چه تقاضا  در بازار ارتباط مستقیمی به میزان عرضه ومحصول، کاال یا خدمت  هر قیمت

ها ثابت . در پلتفرم کارچین تعداد کل توکنرفتبیشتر و عرضه آن کمتر باشد، قیمت آن باالتر خواهد  کاالییتقاضای 

ها نکل توک و برابر یک میلیارد توکن است. با این حال این تعداد توکن از همان ابتدا در بازار عرضه نخواهد شد و

یم کارچین های بنیانگذاران اولیه و تبرای مثال توکن چند ساله به اکوسیستم کارچین تزریق خواهد شد. طی یک فرایند

گذاران به پایبندی تیم توسعه دهنده به تعهدات به مرور و طی سه سال آزاد خواهد شد تا اطمینان کافی برای سرمایه

ها میزان به دلیل تعداد محدود و غیرقابل تغییر توکن توان گفت عمالمی بنابراین خود در پروژه وجود داشته باشد.

 .داشتعرضه به مرور روندی کاهشی خواهد 

کارنسی،  تقاضای های مختلفی برای تقاضای توکن کارنسی وجود دارد. در ابتدای امر مهمترین کانالدر مقابل، کانال

ش ها با هدف افزایبه خرید و نگهداری توکن گذارانگذاری است. این تقاضا ناشی از عالقه سرمایهتقاضای سرمایه

های آتی است. طبیعتا میزان این تقاضا طی زمان با روندی مالیم کاهش خواهد یافت. دومین ها و سالقیمت در ماه

کانال تقاضا، تقاضای ذخیره اتصالگران است. همانطور که پیشتر توضیح داده شد، به دالیل فنی و امنیتی هر اتصالگر 

عالیت در شبکه باید مقداری توکن در یک قرارداد هوشمند ذخیره کند. بنابراین از یک سو با افزایش تعداد برای ف

یابد و از طرف دیگر، از آنجا که عامل موثر در تعیین میزان ها افزایش میاتصالگران در طی زمان، تقاضا برای توکن

های سط اتصالگر است، با افزایش قیمت توکن، تعداد توکنهای ذخیره شده توهای الزم برای ذخیره، ارزش توکنتوکن

 یابد. سازی کاهش میالزم برای ذخیره
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 های تقاضای توکن کارچین؛ کارنسیکانال -8شماره  تصویر

توان روندی قطعی برای میزان تقاضای این کانال متصور بود و بسته به تغییرات تعداد اتصالگران، لذا در مجموع نمی

تواند افزایش ر توکن و حداقل میزان تعیین شده برای ذخیره توکن توسط هر اتصالگر، تقاضای این کانال میقیمت ه

کانال سوم تقاضا ناشی از تقاضای رانندگان برای پرداخت کارمزد خدمات به اتصالگران است. یا کاهش داشته باشد. 

ی خواهد داشت. کانال بعدی، تقاضای افراد برای این تقاضا در مجموع با افزایش سفرها در طی زمان روندی صعود

پرداخت هزینه سفر است. تقاضای این کانال نیز با افزایش تعداد سفرها و اقبال بیشتر به شبکه، افزایش خواهد یافت. 

وسعه های خارج از پلتفرم فعلی کارچین است. این کانال نیز با تنهایتا آخرین کانال، توسعه کاربرد توکن در سایر شبکه

 کاربرد توکن روندی صعودی خواهد داشت. 

عداد خواهد داشت و از آنجا که ت یها مسیری صعودی و افزایشروند کلی تقاضای توکنشبکه در مجموع با توسعه 

 ها به مرور افزایش خواهد یافت.ها ثابت و روند عرضه کاهشی است، قیمت توکنکل توکن

 (CarNCهای کارنسی )ویژگی -6-5-3

 CarChain Network Currency توکننام 

 CarNC نماد توکن

 ERC20 نوع توکن

 1.000.000.000 تعداد

 سنت 10 قیمت هر توکن

 USD, BTC, ETH, IRR روش پرداخت

گذاریسرمایه

نسپرده اتصالگرا

پرداخت کارمزدها

پرداخت کرایه  
(گردش در شبکه)

توسعه کاربرد در 
هاسایر پلتفرم
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 توزیع توکن سیاست -6-6

ز ت. اهای خاص استوکن، حداکثر پراکندگی و عدم تمرکز تعداد توکن در دست گروه توزیع سیاستاصل اساسی در 

ز ا خواهد شد.در میان کاربران واقعی شبکه توزیع  «مستقیم»ها به صورت درصد توکن 75این رو عمال در مجموع 

 11و در مجموع  ،اولیه و تیم توسعه دهنده و بنیانگذاران گذارانها برای سرمایهدرصد توکن 10این میان در مجموع 

 ت. فروش خصوصی در نظر گرفته شده اسدر فرایند پیشپیشرو مشارکت کننده  خصوصی گذارندرصد برای سرمایه

 
 های کارچین؛ کارنسیسیاست توزیع توکن -4شماره  نمودار

 ینا به عالوه تالش شده است بیشترین استفاده از توکن در فرایندهای بازاریابی و توسعه بازار صورت پذیرد. به

 ریزیجمله رانندگان و مسافران طی یک برنامه سه ساله برنامهدر بین کاربران هدف از  هاتوکن درصد 15 منظور توزیع

ل کمیهای آتی پس از تبرای توسعه منابع بینی نشده و همچنین ذخیرههای پیششده است. به منظور پوشش هزینه

ها ها در یک حساب مشخص قفل خواهد شد. مالکیت این توکندرصد توکن 15ماموریت تیم توسعه دهنده اولیه، 

ستفاده ا در دوره تشکیل بنیاد کارچین پلتفرم توسعههای تامین هزینهق به هیچ فردی نبوده و از آن صرفا برای متعل

 خواهد شد.
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 محصول النچپروژه تا مرحله  کردنهیهز محل -6-7

المللی تا پیش از انتشار محصول نهایی و طی حدود یک سال آتی، صرف منابع حاصل از پیش فروش داخلی و بین

های اجرایی پروژه خواهد شد. اهم های فنی، مشاوران و سایر هزینههای نیروی انسانی، بازاریابی، زیرساختهزینه

 گذاری انجامهای نیروی انسانی نیز صرف نیروی انسانی فنی و توسعه محصول خواهد شد. نمودار زیر هدفهزینه

 دهد.شده در این خصوص را نشان می

 
 کرد منابع پروژه تا مرحله انتشار محصولل هزینهمح -5نمودار شماره 

 های پروژهریسک -6-8

ه های متعددی مواجبا ریسکخصوصا در حوزه استارتاپی در مسیر موفقیت و تجاری  یهای اقتصادفعالیت یتمام

کند. اولین های مختلفی موفقیت آن را تهدید میهستند. استارتاپ کارچین نیز از این قاعده مستثنی نیست و ریسک

اس ها است. بر اسبندی به منظور مقابله و مدیریت با آنهای یک پروژه، شناسایی و دستهگام در مواجهه با ریسک

 هایهای تامین مالی، ریسکهای پروژه کارچین را در سه حوزه ریسکتوان ریسکهای صورت گرفته، میبررسی

فاوت های مختلف متهای مذکور در زمانندی کرد. اهمیت ریسکبهای تجاری دستهو ریسک (تکنولوژیکسازی )پیاده

های تامین مالی از موضوعیت بیشتری برخوردارند و عمال بدون گذار از است به این معنی که در ابتدای کار ریسک

نکه یها علیرغم اسازی است. این ریسکهای پیادههای بعدی امکان بروز ندارند. مرحله بعد ریسکریسک ،این مرحله

در مراحل ابتدایی پروژه از اهمیت بسیار باالیی برخوردارند.  ،همواره در طول دوران فعالیت کارچین وجود خواهند داشت

ت برداری و فعالیآیند در دوره بهرههای ذاتی هر کسب و کاری به حساب میهای تجاری که جزو ریسکنهایتا ریسک
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های پروژه کارچین و مهمترین موارد هر دسته را بندی ریسکدسته پروژه موضوعیت پیدا خواهند کرد. تصویر زیر

 دهد.نشان می

در این بین برخی موارد عالوه بر ریسک، دارای سطحی از ابهام نیز هستند و اساسا فضای فعالیت در برخی موارد 

بط با نونی، مباحث مرتتوان به مسائل مرتبط با مباحث حقوقی و قانامشخص و غیرشفاف است. از جمله این موارد می

 تحریم و همچنین ابهامات تکنولوژیک اشاره کرد.

 
 های کارچینریسک -9شماره  تصویر

 

توجه  .ها خودداری کنندگذاری در این نوع پروژهشود از سرمایهگریز اکیدا توصیه میگذاران ریسکاز این رو به سرمایه

ختلفی که موضوع بالکچین چه از حیث تکنولوژیک و چه از حیث به این نکته ضروری است که به دلیل ابهامات م

ی سنتی های استارتاپهای بالکچینی از ریسک پروژه، اساسا ریسک پروژهکندمیبر پروژه تحمیل  ،بسترهای حقوقی

ا توجه د برسبا این حال به نظر میگیری خود لحاظ کنند. گذاران باید این موضوع را در تصمیمباالتر است و سرمایه

نظیری که این تکنولوژی در کسب و کارهای مختلف ایجاد های بیبه انقالبی بودن تکنولوژی بالکچین و فرصت

ها گذاران باید با علم و آگاهی کامل نسبت به کلیه ریسککلیه سرمایه ‘‘

ه گذاری در پروژو ابهامات این پروژه در خصوص سرمایه

 رند.های مرتبط با پروژه را بپذیگیری کرده و مسئولیت ریسکتصمیم
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تواند به همراه داشته باشد. به عبارت دیگر خواهد کرد، پیشرو بودن در این حوزه منافع اقتصادی فراوانی نیز می

 اشت.ریسک باالتر، بازده باالتری نیز به همراه خواهد د

  

ست ا ییایتحقق رو یبرا یحداکثر یتالشیم به آن متعهد ما آنچه ‘‘

 .داریمکه به آن باور 
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  جذب سرمایهاولین مرحله  -7

مند به مشارکت در این عالقههای و نهاداشخاص حقوقی  صرفا شاملپلتفرم کارچین  جذب سرمایهاولین مرحله 

مند گذاران عالقهسرمایه اشخاص حقیقی در این مرحله وجود ندارد. برایعمومی  مشارکتو امکان  باشدمیپروژه 

مندی خود به مشارکت در این پروژه را اعالم عالقه کارچین و تکمیل فرم مربوطهسایت توانند با مراجعه به می

واهد نهادهای متقاضی اقدام خنسبت به تنظیم و برگزاری جلسات با  هاپس از دریافت درخواست ارچینتیم ک .کنند

 کرد.

 
 گذاران راهبردیسرمایههای میزان توکن -6شماره  نمودار

 

گذار حقوقی مرحله، جذب حداکثر دو سرمایههدف اصلی این 

به عنوان شرکای راهبردی پروژه است. هر کدام از شرکای 

شرکت توسعه دهنده »از سهام  17راهبردی در قالب دریافت %

شرکت ». های کارچین خواهند بوداز توکن 5/2، مالک %«کارچین

ران گذامتشکل از بنیانگذاران، تیم و سرمایه« کارچینتوسعه دهند 

 های کارچین هستند.از کل توکن 15راهبردی مالک %

 

مند به مشارکت در پروژه، سه طرح تشویقی در نظر گرفته شده است اشخاص حقوقی عالقه سایر به عالوه برای

   که جزئیات آن در ادامه آورده شده است.
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 پایهگذاران سرمایه

این طرح اولین بسته مشارکت در مرحله پیش فروش 

هادهای داخلی است. در این طرح، میزان خصوصی ن

 10گذاران رقمی بین گذاری و مشارکت سرمایهسرمایه

هزار دالر خواهد بود. مشارکت کنندگان بر اساس  25تا 

توکن خریداری شده، توکن  100این طرح به میزان %

پاداش دریافت خواهند کرد. برای مثال در این طرح با 

هزار دالر(  25اری گذ)سرمایه توکن 250.000خرید 

توکن دیگر، پاداش  250.000گذار به میزان سرمایه

توکن  500.000دریافت خواهد کرد و در مجموع مالک 

 خواهد بود.

 

 

 پیشروگذاران سرمایه

این طرح دومین بسته مشارکت در مرحله پیش فروش 

خصوصی نهادهای داخلی است. در این طرح، میزان 

 25گذاران رقمی بین مایهگذاری و مشارکت سرسرمایه

هزار دالر خواهد بود. مشارکت کنندگان  50هزار دالر تا 

توکن خریداری  150بر اساس این طرح به میزان %

شده، توکن پاداش دریافت خواهند کرد. برای مثال در 

 50گذاری )سرمایه توکن 500.000این طرح با خرید 

ن دیگر، توک 750.000گذار به میزان هزار دالر( سرمایه

پاداش دریافت خواهد کرد و در مجموع مالک 

 توکن خواهد بود. 1.250.000
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 کلیدیگذاران سرمایه

این طرح سومین بسته مشارکت در مرحله پیش فروش 

خصوصی نهادهای داخلی است. در این طرح، میزان 

 50گذاران رقمی بین گذاری و مشارکت سرمایهسرمایه

الر خواهد بود. مشارکت هزار د 100هزار دالر تا 

توکن  200کنندگان بر اساس این طرح به میزان %

خریداری شده، توکن پاداش دریافت خواهند کرد. برای 

 توکن 1.000.000مثال در این طرح با خرید 

گذار به میزان هزار دالر( سرمایه 100گذاری )سرمایه

توکن دیگر، پاداش دریافت خواهد کرد و  2.000.000

 توکن خواهد بود. 3.000.000مالک  در مجموع
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 1راه نقشه -8

 

  

                                                 
 ها آتی با تغییراتی همراه باشد.بندی ممکن است در نسخهنبینی نشده زمابه دلیل احتمال موارد پیش 1

گیری ایده، تیم وشکل
جذب منابع مالی اولیه

(1396بهمن )

بررسی مالحظات فنی و
طراحی معماری اولیه

(1397تیر )

نامهنگارش شفاف

(WhitePaper)

(1397مهر )

النچ سایت و شروع و 
فرایند بازاریابی

(1397آبان )

داخلیشروع پیش فروش 

(1397بهمن )

شروع پیش فروش 
المللیبین

(1398تیر )

عمومی ICOالنچ سایت 

(1398شهریور )

عمومیICOاجرای 

(1398آذر )

النچ محصول نهایی روی
نتتست

(1398بهمن )

النچ محصول نهایی روی
شبکه اصلی

(1399اردیبهشت )

توسعه های فنی و بازاری
آتی

(1401-1399)

نآغاز به کار بنیاد کارچی

(1401)
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  تیم کارچین -9

 

 امیر عباس امامی
 بنیانگذار و مدیر اجرایی

 

گذاری و نوآوری، رئیس هیئت بیش از ده سال سابقه فعالیت در حوزه مالی، سرمایه
 ویت مدیرسابقه شرکت مالی و سرمایه گذاری داریک، سابق مدیره و مدیرعامل 

ناس کارشدر گروه مالی مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف،  پژوهش
، مدرس تربیت ، کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاهدانشگاه تهران صنایع یارشد مهندس

 مدرس. تربیتدانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه 

 
 

 

 حنظله اکبری نودهی
 بنیانگذار و مدیر فنیهم

، عضو آزمایشگاه بالکچین شریف، مجری یدیا سپهررستاک ممدیر فنی شرکت 
 محاسبات، مدرس و پژوهشگر بالکچین و متعدد های بالکچینیسازی پروژهپیاده

 مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف. ، کارشناس ارشدشدهتوزیع

 
 

 مهدی زیوداری
 بنیانگذار و مشاور تامین مالیهم

 

 زه نوآوری، بنیانگذار و اولین مدیرعامل صندوقبیش از پانزده سال سابقه فعالیت در حو
و  کوئیزنت ،رایهای نتآپگذار استارتگذاری خطرپذیر شریف، بنیانسرمایه

گذاری و نوآوری، ، مدیرعامل و مشاور چندین شرکت در حوزه مالی، سرمایهسیویزی
مشاور  ،فمدیر و پژوهشگر در گروه مالی مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شری

 .دانشگاه تربیت مدرس کارشناس ارشد اقتصادجذب سرمایه، 
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 اهلل پرنیانروح
 مدیر و طراح محصول

 

 تیریو مد یدر طراح تیدکمه، ده سال سابقه فعال دیخر یشبکه اجتماع گذارانیبن
باط متعدد ، کارشناس ارت یدر پروژه ها یو تجربه کاربر شنیکیفیمیمحصول ، طراح گ

 زدینرم افزار دانشگاه  یو کارشناس یریتصو

 

 
 

 

 مصطفی قمری
  مشاور مارکتینگ

الگ و ب لیکوفاینماشا، پ یهاتیو فروش مجموعه نماشا شامل سا نگیمارکت ریمد
عامل شرکت  ریهشتگ، مد یابیو بازار غاتیعامل شرکت تبل ریمد ،یاسکا

 یهامیت تیریو مد یارگذاستیتجربه س شم،یراهکار راه ابر نیسازان نوفرصت
 .و فروش و توسعه کسب و کار یابیبازار

 

 
 
 

 

  روزبه برنا
 ونقلگر ترافیک و حملتحلیل

 

سفر و  یابیمتیو شبکه معابر و ق اتیعمل تیریبا تجربه مد ونقلحملکارشناس ارشد 
 و نیآشنا به بالکچ ،ینترنتیا یهایحوزه تاکس لگری، تحلونقلحمل یهامشاور شرکت

 .کیتراف یهوشمند و کاربرد آن در مهندس یقراردادها
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 پژوهدانشمهیار 
 مهندس بالکچین

، عضو آزمایشگاه بالکچین رستاک میدیا سپهرتوسعه دهنده بالکچین در شرکت 
 های بالکچین،سازی پلتفرمشریف، همکار پژوهشی و اجرایی چندین پروژه پیاده

 یف.برق دانشگاه صنعتی شر مهندسی ، دانشجویکزغیرمتمر هایتکنولوژیپژوهشگر 
 

  
 

 یداراب یمهد
 مهندس بالکچین

 

 نیبالکچ شگاهیسپهر، عضو آزما ایدیدر شرکت رستاک م نیتوسعه دهنده بالکچ
 ن،یبالکچ یهاپلتفرم یسازادهیپروژه پ نیچند ییو اجرا یهمکار پژوهش ف،یشر

 .فیشر یبرق دانشگاه صنعت یسمهند یاجماع، دانشجو یهاتمیپژوهشگر الگور

 
 
 

 

  امیر ضیاشهابی
 و فول استک مهندس بالکچین

 ف،یشر نیبالکچ شگاهیسپهر، عضو آزما ایدیدر شرکت رستاک م نیدهنده بالکچتوسعه
 سینوامهبرن ن،یبالکچ یهاپلتفرم یساز ادهیپروژه پ نیچند ییو اجرا یهمکار پژوهش

 .فیشر یدانشگاه صنعت ترویارشد کامپ یکارشناس تون،یپا
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 احمد فراهانی
 مشاور توسعه کسب و کار

آپ ونچرز، اسمارت ریخطرپذ یگذارهیشرکت سرما یگذارهیکارشناس سرما
و  ریذخطرپ یگذارهیمشاور سرما ان،یوکار آرمه پارستوسعه کسب ریو مد گذارانیبنهم

 وکارمشاور توسعه کسب

 
 

 محمدمهدی زینالی
 های اجتماعی و روابط عمومیول شبکهمسئ

 

طراح  ،یاجتماع یهاکارشناس شبکه پ،یفوتزم و اک یهااستارتاپ مارکتینگسئول م
 برگزار کننده ،یدانشگاه یهامنها و انجدر کانون تیتجربه فعال ک،یموشن گراف

 مختلف. ییدانشجو یهادادیرو

 
 
 

 

 محیا شکوه
 توسعه دهنده کسب و کار

 ایاسپان یپآاستارت یدر فضا تیکار دانشگاه تهران، تجربه فعالوس ارشد کسبارشناک
 .رانیو ا
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 شاهد احمدیان
 پژوهشگر تحقیق و توسعه

 

ردازش پ ک،یالکترون یهانهیدر زم ییو اجرا یپژوهش تیاز ده سال سابقه فعال شیب
و  کیالکترون یهاحوزه در انیبندانش یهاشرکت ابی. ارزیپزشک یو مهندس گنالیس

 یهادانشگاه آزاد شاهرود. پژوهشگر حوزه یعلم أتی. عضو هیپزشک زاتیتجه
 .یبهشت دیشه انشگاهد لیالتحص. فارغینیماش یریادگیو  نیچبالک

 

 
 

 

 نیاعبدالقیوم حامدی
 طراح وب و توسعه دهنده سمت کاربرد

 یه کاربر، کارشناس ارشد مهندسوب و تجرب کیسمت کاربر، طراح گراف سینوبرنامه
 .فیشر یدانشگاه صنعت عیصنا

 

 
 

 حامد اسپرهم
 طراح و گرافیست

 

در  تیوب، تجربه فعال یو طراح وتریکامپ کیدر حوزه گراف تیسال سابقه فعال 15
 گوناگون. یو مراکز دانشگاه یخصوص یهاو شرکت یغاتیتبل یهاکانون
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 شرکای کلیدی -10

 

 
 

 
 شرکت رستاک میدیا سپهر
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