کارچین؛ سامانه خدمات حملونقل مبتنی بر
تکنولوژی بالکچین
نسخه 2.4
 30اردیبهشت 1398

چکیده
کارچین ،نسل نوین پلتفرمهای حملونقل آنالین است که مالکیت ،حاکمیت و اجرای فرآیندها در آن غیرمتمرکز شده
است .در کارچین با بهرهگیری از تکنولوژیهایی نظیر بالکچین ،سیستم فایل توزیعشده و الگوریتمهای رمزنگاری،
پلتفرمی طراحی شده است که توسط جامعه ،برای جامعه و به سود جامعه کار میکند .بازیگران کارچین اعم از
رانندگان و مسافران مالکان پلتفرم هستند و سازوکار پیوستن و ارتباط آنها با بالکچین عمومی ،مقیاسپذیری طرح
را تضمین میکند .با وجود بازار آزاد رقابتی طراحی شده در پلتفرم ،عمال هیچ نهاد واسطی در قیمتگذاری مداخله
ندارد .عالوه بر روشهای سنتی پرداخت ،امکان پرداخت از طریق واحد پول اختصاصی و جهانروای شبکه ،که به
آن «کارنسی» میگوییم نیز وجود دارد .از آنجا که کارچین از بالکچین به عنوان بستر انجام تراکنشها و همچنین
اجرای قرارداد هوشمند استفاده میکند ،تمامی نقل و انتقاالت مالی بدون واسطه و مطمئن خواهد بود .چشمانداز
کارچین خلق پلتفرم حملونقلی پایدار ،مقیاسپذیر ،شفاف و سریع است که برای هر کس ،با هر شرایط ،در هر مکان
و هر زمان در دسترس باشد.
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 -1مقدمه
در سالهای اخیر پلتفرمهای مبتنی بر اقتصاد اشتراکی ،1توجهات زیادی را به خود جلب کردهاند .هدف عمومی در
تمامی این پلتفرمها ،بهبود استفاده از دارایی است .این پلتفرمها امکان استفاده از دارایی یک فرد را برای دیگران
فراهم میکنند .از این بین ،پلتفرمهای ارائه خدمات حملونقل عمومی مبتنی بر اپلیکیشنهای موبایلی به دلیل
مزیتهای فراوانی که دارند با استقبال گستردهتری روبرو شدهاند .با اینکه مواردی نظیر شناسایی محل مسافر ،ارزیابی
مسیر سفر ،طول زمان سفر و هزینه ،جذابیت زیادی برای این پلتفرمها ایجاد کرده است به جرات میتوان گفت
مهمترین مزیت آنها مدیریت تقاضا و بهینهسازی استفاده از خودرو است و سایر مسائل بخش فرعی داستان است.
بر اساس گزارشی که در ماه می سال  2017توسط گلدمن ساکس منتشر شده است بازار جهانی صنعت حملونقل
زمینی 2در بخش حملونقل انبوه 3و خودرو سواری در زمان تهیه گزارش ،ارزشی بیش از  7هزار میلیارد دالر داشته
است ،ارزشی که روز به روز در حال افزایش است .رشد روزافزون این بازار عمدتاً ناشی از افزایش جمعیت و رشد
شهرنشینی است ،به طوری که پیشبینی شده است تعداد کل سفرها در  100شهر بزرگ جهان از نظر  ،GDPتا سال
 2030از  1/98میلیارد سفر به  2/49میلیارد سفر افزایش یابد .از طرف دیگر افزایش تعداد خودروهای شخصی باعث
ترافیکهای سنگین ،آلودگی هوا ،کاهش کارایی و اتالف زمان و هزینه میشود .از این رو به نظر میرسد توسعه
اقتصاد اشتراکی میتواند در مقابله با این چالشها موثر واقع شود.
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نمودار شماره  -1سهم گروههای مختلف حملونقل از سفرهای درون شهری
1 Sharing Economy
2 Mobility
3 Mass transit

1

به طور کلی میتوان پلتفرمها اینچنینی را به پنج گروه تقسیم کرد:
 )1اولین نوع ،پلتفرمهای درخواست خودرو آنی ،1یا سفر درخواستی نظیر اوبر هستند که از معروفترین مصادیق
اقتصاد اشتراکی در حوزه حملونقل به شمار میروند و عمال واسطه اتصال رانندگان به مسافران هستند.
سه شرکت فوق در مجموع بیش از  90درصد سهم درآمد جهانی این صنعت را به خود اختصاص دادهاند.
 )2نوع دوم ،پلتفرمهایی هستند که برای شبکه تاکسیهای محلی ایجاد شدهاند .این پلتفرمها کارکردی مشابه
پلتفرمهای نوع اول دارند با این تفاوت که در اینجا اوالً رانندگان الزاماً از شبکه رسمی رانندگان تاکسی
هستند و ثانیاً کارمزد پلتفرم برای هر درخواست ثابت و هزینه تاکسی بر اساس تاکسیمتر داخل تاکسی
محاسبه میشود .به عالوه با توجه به قوانین و مقررات ،محدوده فعالیت تاکسیها مشخص و خدمات محلی
است .از جمله این پلتفرمها میتوان به مایتاکسی 2که دایملر سهامدار آن است و گِت 3اشاره کرد.
 )3نوع دیگر ،پلتفرمهای حمل گروهی همسفری 4است .در این نوع ،مینیونها یا مینیباسها اقدام به
جابهجایی همزمان چندین مسافر میکنند .بر خالف سرویسهای سنتی ،در این سرویس افراد مسیر خود
را در اپلیکیشن مشخص میکنند و از نزدیکترین و مناسبترین وسیله ،سرویس میگیرند .معموالً محل
سوار شدن ،نزدیکترین چهارراه به محل مشخص شده در اپلیکیشن است .پلتفرم ویا 5که مرسدسبنز در
آن مشارکت کرده و چریوت 6که فورد در آن سرمایهگذاری کرده است نمونههایی از این نوع هستند.
 )4نوع دیگر ،خدمات خودرو اشتراکی است .در این سرویس افراد صرفاً خودرو را اجاره میکنند .خودرو میتواند
به محلهای از قبل مشخص شده تحویل یا در محل مقصد ،تحویل گردد که هر کدام هزینه متفاوتی
خواهد داشت .از این نمونه میتوان به زیپکار 7وابسته به اویسگروپ ،8ماون 9متعلق به شرکت
جنرالموتورز و کارتوگو 10که حاصل مشارکت دایملر و یوروپکار 11است ،اشاره کرد.
 )5پلتفرمهایی نیز برای اشتراک همتا به همتای خودرو نظیر مدل ایربیاندبی 12وجود دارد که میتوان به
پلتفرم تور 13یا کروو 14که متعلق به دایملر است اشاره نمود.
1 Ride-hailing
2 MyTaxi
3 Gett
4 Shuttle-Services
5 Via
6 Chariot
7 ZipCar
8 Avis group
9 Maven
10 Car2go
11 Europcar
12 Airbnb
13 Turo
14 Croove
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 -2چشمانداز صنعت پلتفرمهای درخواست خودرو آنی

1

پلتفرمهای درخواست خودرو آنی بیش از  %90درآمد جهانی صنعت حملونقل اشتراکی را به خود اختصاص دادهاند.
در بسیاری از شهرها سهم بازار حملونقل پلتفرمهای درخواست خودرو آنی به طور چشمگیری از بازار تاکسیها پیشی
گرفته است .ساالنه میلیاردها سفر از طریق این پلتفرمها صورت میگیرد و این صنعت به طور جدی در حال گرفتن
سهم بازار تاکسیهای سنتی است .برای مثال در سانفرانسیسکو به عنوان زادگاه این حوزه ،اندازه بازار این صنعت
بیش از چهار برابر تاکسیها است .با این حال هنوز در سطح جهانی بر اساس گزارش گلدمن ساکس ،بازار تاکسیها
با رقمی در حدود  108میلیارد دالر  2/9برابر بزرگتر از بازار  36میلیارد دالری پلتفرمهای درخواست خودرو آنی است.

2

پیشبینی میشود ارزش این بازار با نرخ رشد ساالنه مرکب 16% 3تا سال  2030به  285میلیارد دالر برسد.
تنها طی سال  2016تا  2017این بازار رشدی  120درصدی را تجربه کرده است .در دو سناریوی بدبینانه و
خوشبینانه ارزش این بازار با نرخهای رشد ساالنه مرکب  12%و  21%تا سال  2030به ترتیب به  177و  492میلیارد
دالر خواهد رسید .به این ترتیب بسته به زیرساختها و بافت اقتصادی و جمعیتی شهرها ،بزرگی این بازار نسبت به
بازار تاکسیها بین  2تا  4برابر خواهد شد .با فرض سناریوی میانی ،درآمد ناخالص شرکتهای این حوزه با فرض
میانگین کارمزد  23%به رقمی بالغ بر  65میلیارد دالر در سال  2030خواهد رسید .تعداد سفرها نیز از رقم  6میلیارد
سفر کنونی از  83میلیارد سفر فراتر خواهد رفت.
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نمودار شماره  -2پیشبینی درآمدی صنعت حملونقل پلتفرمهای درخواست خودروی آنی
1 Ride-hailing
 2آمار ماه می 2017
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نمودار شماره  -3ارزش استارتاپهای فعال در حوزه پلتفرمهای درخواست خودروی آنی

در حال حاضر تنها دو کمپانی اوبر و دیدی چاکسینگ بالغ بر  24میلیون راننده دارند و در بیش از  1.000شهر
از  84کشور مختلف مشغول به فعالیت هستند .حجم باالی گردش مالی در این بازار ،آن را به یکی از جذابترین
بازارها برای سرمایهگذاری تبدیل کرده است.
در نمودار شماره  3ارزش تعدادی از بزرگترین کمپانیهای فعال در این حوزه نشان داده شده است.در این بین
کمپانی اوبر طی چند سال گذشته ،با رشد و ضریب نفوذ باال تبدیل به یکی از بزرگترین استارتآپهای جهان شده
است به طوری که درآمد این شرکت از حدود  213میلیون دالر در سال  2013به نزدیک  10میلیارد دالر در سال
 2018رسیده است .در حال حاضر ارزش اوبر رقمی در حدود  76میلیارد دالر است.
 -3مسئله چیست؟
پلتفرمهای فعلی درخواست اینترنتی خودروی آنی مزایای زیادی را برای مسافران و جامعه به ارمغان آوردهاند ،از جمله
افزایش سهولت و دسترسی به خودرو ،کاهش ترافیک ،کاهش هزینهها ،افزایش بهرهوری استفاده از دارایی و بسیاری
مزایای دیگر .اما این پلتفرمها مشکالتی را نیز برای کاربران و جوامع ایجاد کردهاند.
در حال حاضر ،همهی پلتفرمهایی که واسطه خدمات حملونقل آنالین هستند مالکیت و حاکمیت متمرکز دارند.
سود این پلتفرمها در ایجاد بازار انحصاری ،دریافت کارمزد باال از واسطهگری ،قیمتگذاری متمرکز روی خدمات ،و
پرداخت با تأخیر کرایهها است .هر کدام از این موارد ،به زیان بخشی از جامعه تمام میشود .از سوی دیگر ،اختیار
تغییر قوانین ،احتمال نقض حریم خصوصی ،امکان دستکاری در اطالعات ،و آسیبپذیری ذخیره متمرکز اطالعات از
دیگر مشکالت این پلتفرمها است.
4

تصویر شماره  -1مشکالت پلتفرمهای درخواست خودروی آنی

 -1-3کارمزدهای باالی رانندگان
یکی از معضالت اصلی پلتفرمهای حملونقل اشتراکی متمرکز ،میزان باالی کارمزد آنها است .اساسا این پلتفرمها
مشابه تمام کسب و کارهای متعارف به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند و این مسئله بعضا در تضاد با منافع
رانندگان و مسافران قرار میگیرد .این مسئله در بازارهایی که یک شرکت عمال تبدیل به انحصارگر مطلق یا نسبی
میشود ،به خصوص رانندگان را در شرایط اجبار نامناسبی قرار میدهد .در واقع نقطه بهینه میزان کارمزد در منطق
اقتصادی یک بنگاه در یک بازار متمرکز شبه انحصاری ،جایی است که میزان کارمزدها در باالترین حد ممکن قابل
تحمل برای رانندگان قرار داشته باشد .به این ترتیب داشتن انحصار و تسلط بر بازار در مقابل ضعفهای اساسی
سیستمهای قدیمی حملونقل تاکسی ،قدرت بسیار باالیی را برای اعمال کارمزدهای باال در اختیار این شرکتها قرار
میدهد .برای مثال میانگین کارمزدهای شرکت اوبر در حدود  23%است .رقمی که به نظر میرسد با افزایش قدرت
و سهم بازار اوبر بیشتر هم خواهد شد.
 -2-3قیمتگذاری متمرکز سفر
مشکل دیگر اغلب سیستمهای متمرکز حملونقل اشتراکی ،مرجعیت در حوزه قیمتگذاری است .در سیستمهای
متمرکز ،اغلب قیمت توسط پلتفرم تعیین میشود و رانندگان توانایی تغییر در قیمت پیشنهاد شده را ندارند .در بسیاری
مواقع شرکتها برای جذب مسافر بیشتر ،قیمت سفرها را ارزان میکنند و این مسئله سبب دور شدن قیمتها از مقدار
تعادلی میشود .دور شدن از قیمت تعادلی نارضایتی اغلب رانندگان و مسافران را در پی دارد .طبیعتا هر چه بازار
انحصاریتر باشد این مشکل بیشتر نمود خواهد داشت .اگر چه راهکار فنی کشف این قیمت تعادلی وابسته به استفاده
از تکنولوژی بالکچین نیست ،روح حاکمیت متمرکز بر این شرکتها ایجاب میکند قدرت انحصاری تعیین قیمت ،به
عنوان ابزاری کنترلی در راستای سیاستهای مدیریت بازار ،توسط این شرکتها حفظ شود.
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 -3-3بازار شبه انحصاری
ویژگی پلتفرمهای دو طرفه به شکلی است که مزیت پلتفرم با افزایش کاربران دو سمت پلتفرم به صورت نمایی
افزایش مییابد .به طور خاص در پلتفرمهای درخواست خودروی آنی هر چه تعداد رانندگان در یک سمت و مسافران
در سمت دیگر بیشتر شود مزیت و کارایی این پلتفرمها به طور چشمگیری افزایش مییابد .این مسئله اغلب منتهی
به وضعیتی میگردد که عمال امکان ورود رقبای جدید تنها منوط به تحمل ریسکهای باال و صرف هزینههای
هنگفت تبلیغاتی است و این مسئله به یک مانع جدی برای رقابتی شدن بازار بدل میگردد .به همین دلیل در بسیاری
از کشورها اغلب یک یا دو شرکت بر کل بازار این حوزه مسلط هستند و شرکتهای جدید عمال امکان ورود به بازار
را ندارند .به این ترتیب یک بازار انحصار کامل یا انحصار چندجانبه شکل گرفته و منافع کاربران و جامعه در معرض
خطر جدی قرار می گیرد .در این شرایط یا باید حقوق و منافع کاربران توسط رگوالتوری تضمین گردد که به دالیل
مختلف از جمله عدم کارایی رگوالتوری و مفسدههای مترتب بر آن تا حد ممکن باید از آن پرهیز کرد و یا تبعات این
انحصار را پذیرفت.
 -4-3عدم امکان مشارکت عمومی
معموال زمان بسیار زیادی طول میکشد تا یک شرکت به مرحلهای از رشد برسد که سهام آن به صورت عمومی
عرضه شود .در صورت موفقیت کسب و کار و تا زمان عرضه عمومی اولیه سهام ( ،)IPOصرفا سرمایهگذاران اولیه و
سرمایهگذارانی که در مراحل قبل با حجم سرمایهگذاری باال به این جمع اضافه شدهاند منفعت قابل توجهی کسب
میکنند و هیچ فرصتی برای سرمایهگذاران خرد وجود ندارد .در واقع عمال سازوکاری وجود ندارد تا سرمایهگذاران
خرد ،خصوصا افرادی که به نحوی به عنوان بخشی از سازوکار آن کسبوکار به رشد و موفقیت آن کمک کردهاند،
بتوانند در منافع آتی مجموعه سهیم باشند .در حالی که آنچه عمال در پلتفرمهای درخواست خودروی آنی منجر به
رشد و توسعه میشود ،فعالیت رانندگان و اقبال مسافران است اما اساسا هیچ راهی برای مشارکت و سرمایهگذاری این
افراد به منظور بهرهمندی از رشد و توسعه آتی پلتفرم وجود ندارد و رانندگان به نوعی صرفا کارمندان و مسافران
مشتریان سرویس هستند.
 -5-3پرداخت با تاخیر به رانندگان
در سیستمهای فعلی تمامی نقل و انتقاالت مالی از طریق یک نهاد واسط صورت میگیرد .یکی از مشکالتی که این
روش پرداخت دارد آنی نبودن آن است که این موضوع عدم رضایت رانندگان را در پی دارد .برای مثال کمپانی اوبر
مبالغ را با تاخیر با رانندگان تسویه میکند در حالی که اکثر رانندگان تمایل دارند بعد از ارائه خدمت مبلغ سفر را
دریافت کنند .این مسئله بعضا به دلیل درخواستهای مکرر رانندگان برای پرداختهای نقدی ،منجر به ایجاد تجربه
کاربری نامناسبی در هر دو سمت رانندگان و مسافران میگردد.
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 -6-3چالشهای توسعه کسب و کار
از دیگر چالشهایی که سیستمهای متمرکز با آن روبرو هستند بحث ورود به منطقهای جدید و تصاحب بازار در آن
منطقه است .شرکتها جهت فعالیت در یک منطقه جدید با چالشهایی از جمله کسب مجوزهای الزم ،تطابق خود با
قوانین آن منطقه ،تبلیغات و بازاریابی ،هزینه زیرساختها و مسائلی از این دست روبرو هستند .این مسئله علیرغم
اینکه سرویسهای حملونقل اشتراکی در مقایسه با سرویسهای متعارف تاکسی ،بسیار مقیاسپذیر هستند ،توسعه
آنها را خصوصاً در مناطق جدید با کندی مواجه میکند.
 -7-3متمرکز بودن ذخیره اطالعات و مسائل مرتبط با حریم خصوصی
در سیستمهای حملونقل اشتراکی سنتی ،تمامی اطالعات در اختیار یک سیستم مرکزی است .به همین دلیل امکان
دستکاری و تغییر اطالعات برای این نهاد وجود دارد .به عالوه تمرکز اطالعات سفرها و جزئیات آن ،عمال حریم
خصوصی افراد را در معرض خطر قرار میدهد .نفوذ به این سیستمها و دسترسی افراد نامناسب به این اطالعات برای
برخی اشخاص مهم حتی میتواند خطرات امنیتی به همراه داشته باشد .به عالوه دسترسی به تمام پایگاههای داده،
این امکان را برای صاحبان پلتفرم فراهم میکند که بتوانند هرگونه دستکاری در اطالعات را مطابق با اهداف و
رویکردهای خود اعمال کنند .این دستکاری در اطالعات میتواند به دالیل مختلفی نظیر تغییر در امتیاز ثبت شده
برای رانندگان و یا حذف نظرات منفی مسافران صورت گیرد .اهمیت این موضوع خصوصاً اگر امتیاز رانندگان در
تخصیص سفرهای بهتر موثر باشد ،میتواند به اعتماد رانندگان به سیستم آسیب بزند .همچنین در هر زمان که
صاحبان پلتفرم تمایل داشته باشند میتوانند مکانیزمهای امتیازدهی و حتی قوانین حفظ حریم خصوصی افراد را تغییر
دهند و عمال کاری از دست کاربران برای حفظ حریم خصوصیشان بر نمیآید.
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 -4پیشنیازهای پیادهسازی کارچین
 -1-4بالکچین و قراردادهای هوشمند
بسیاری از خدماتی که امروزه در دنیا عرضه میشوند ،به صورت متمرکز و تحت کنترل یک نهاد واحد مرکزی هستند.
این مسئله ضمن آنکه اغلب مزیتهایی نظیر افزایش کیفیت و سرعت ارائه خدمات ایجاد میکند ،مشکالتی نیز به
همراه دارد .از جمله این مشکالت افزایش نابرابری و عدم شفافیت است .سیستمهای غیرمتمرکز میتوانند با
فراهمکردن بستری مناسب جهت نظارت بر نحوه ارائه خدمات ،از بهوجود آمدن این مشکالت جلوگیری کنند.
بالکچین یا به معنای دقیقتر کلمه ،تکنولوژی دفاترکل توزیع شده راهکاری برای این مسئله است.
بالکچین در واقع یک پایگاهداده توزیعشده همگانی است که در آن اطالعات با ترتیب خاصی ذخیره میشوند به
طوری که در آینده قابل تغییر نباشند .مزیت اصلی این پایگاهداده همگانی این است که میتواند طوری طراحی شود
که همه کاربران به آن دسترسی داشته باشند و در صورت لزوم حتی بتوانند با تمهیداتی ،اطالعات جدیدی را به آن
اضافه کنند .به عالوه برای بالکچینهای عمومی این اطالعات به صورت یکسان برای همه قابل مشاهده است .در
این ساختار ،تغییر اطالعات قبلی اضافهشده به بالکچین ،عمال غیرممکن است .بنابراین ،بالکچین میتواند یک
پایگاهداده توزیعشده ،مطمئن و هماهنگ بین همه اعضای شرکتکننده ،بدون نیاز به یک نهاد نظارتی و به صورت
فسادناپذیر فراهم کند.
به عنوان یک تعریف فنی میتوان بالکچین را یک دادهساختار ذخیرهسازی اطالعات ،مبتنی بر زنجیرهای از
بلوکهای دادهایِ مرتبط به هم که توسط گرههای شرکتکننده در این سیستم به صورت گروهی تولید ،خطایابی و
نگهداری میشوند ،تعریف کرد .تغییر در هر یک از بلوکها ،موجب از اعتبار افتادن بلوکهای بعدی میشود .هر بلوک
جدید ،در یک مکانیزم رقابتی به وسیله یکی از افراد شرکتکننده ،از دادههای جدیدِ تولید شده در این سیستم آماده و
به زنجیره اضافه میشود .بلوکهای جدید به وسیله بقیه افراد شرکت کننده در سیستم قابلدسترسی و صحتسنجی
هستند .چنانچه یک بلوک شامل خطایی در ذخیرهسازی باشد ،به وسیله سایر گرههای موجود در شبکه شناساییشده
و در زنجیره اصلی ثبت نمیشود .تا زمانی که بیش از  50درصد گرههای شبکه ،روی زنجیره فعلی توافق داشته باشند،
زنجیره معتبر خواهد بود .به دلیل ساختار زنجیرهای و ارتباط تنگاتنگ هر بلوک با بلوکهای قبلی ،تغییر دادههای
مورد توافق اکثریت شبکه ،نیازمند قدرت محاسباتی بسیار زیادی است که عمال قابل تامین نیست .این مسئله باعث
مقاومت سیستم در برابر حملههای سایبری میگردد.
گستره عظیم کاربرد فناوری بالکچین به مفهوم پایهای آن ،بر یک پایگاهداده کامال شفاف و قابل مشاهده توسط
همگان ،ایمن ،غیرمتمرکز و توزیعشده ،بدون نیاز به اعتماد به شخص ثالث و یا نهاد مرکزی استوار است .برای مثال
با استفاده از این فناوری و تلفیق آن با شبکههای همتا به همتا میتوان یک سیستم پرداخت غیرمتمرکز ایجاد کرد و
هر مقداری از رمزارز را در زمانی کوتاه ،با کارمزدی بسیار پایین (در مقایسه با بانکها) و فارغ از موقعیت جغرافیایی
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انتقال داد .اما کاربردهای این فناوری محدود به سیستمهای پرداخت نبوده و امکان استفاده از آن در حوزههای مختلفی
مانند ذخیرهسازی دادهها ،اینترنت اشیا ،رایانش ابری ،شبکههای اجتماعی ،انرژی و  ...وجود دارد .همچنین امکان
نوشتن و قراردادن قراردادهای هوشمند بر روی بالکچین ،با تغییر مکانیزمهای قدیمی و کمبازده ،مشکالت زیادی را
از سر راه بسیاری از شرکتها بر خواهد داشت.
اتریوم یکی از معروفترین سیستمهای همتابههمتای مبتنی بر تکنولوژی بالکچین است .این بستر عالوه بر
برخورداری از ویژگیهای اصلی بیتکوین ،بستری برای ایجاد نرمافزارهای غیرمتمرکز نیز فراهم کرده است .در واقع
بیتکوین از بالکچین تنها برای ثبت مالکیت استفاده میکند در حالی که اتریوم عالوه بر آن ،بستری برای نگهداری
و اجرای برنامههای غیرمتمرکز است .این مهم با استفاده از مفهومی به نام «قراردادهای هوشمند» امکانپذیر شده
است .هر گره شبکه میتواند کد منبع برنامه خود را به شبکه ارسال کند و این کد در بالکچین ثبت و نگهداری می
شود .به این کدها در شبکه اتریوم «قرارداد هوشمند» میگویند .با هر بار فراخوانی یک قرارداد هوشمند ،شبکه خروجی
کد را محاسبه و روی بالکچین ثبت میکند.
در شبکه اتریوم ،قراردادهای هوشمند برنامههایی هستند که روی بالکچین ثبت ،نگهداری و اجرا میشوند .هر
کاربر میتواند مشابه انجام تراکنش ،قراردادهای هوشمند خود را به شبکه ارسال کند .با هر بار فراخوانی قرارداد
هوشمند ،کد برنامه توسط گرههای شبکه اجرا میشود و خروجیای که شبکه روی آن توافق دارد روی بالکچین ثبت
میشود .این یعنی صحت کد برنامه و خروجی آن توسط بالکچین و گرههای شبکه تضمین میشود .در مقایسه با
قراردادهای سنتی ،میتوان گفت قراردادهای هوشمند ،قراردادهایی هستند که عالوه بر مشخص کردن قوانین و
توافقات ،به صورت خودکار ،اجرا و اعمال خود را نیز تضمین میکنند؛ یعنی هیچ نیازی به فرد یا سازمان واسطهای
برای تضمین اجرای صحیح قرارداد یا رفع مناقشات وجود ندارد .عالوه بر اجرای تضمینی ،با توجه به ماهیت غیرمتمرکز
و شفاف بالکچین ،قابلیت ایجاد امکان مشاهده قرارداد برای همه افراد وجود دارد .از این رو از نظر امنیتی نیز قابل
راستیآزمایی توسط متخصصان است .قراردادهای هوشمند ابزار قدرتمندی برای تغییرات بزرگ در سیستمهای مالی
و حقوقی و کامپیوتری هستند .از این ابزار قدرتمند میتوان در حوزههای گوناگونی بهره جست ،از جمله:
 سیستمهای رایگیری؛
 ثبت مالکیت (امالک هوشمند ،ثبت دامنه و )...؛
 پلتفرمهای جذب سرمایه عمومی؛
 طراحی بازار؛
 اینترنت اشیا؛
 سرویسهای ابری؛ و
 قراردادهای مشتقه.
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 -2-4سیستم فایل توزیع شده
 -1-2-4سیستم فایل توزیع شده چیست و چه مزایایی دارد؟

سیستم فایل توزیع شده ،یک سیستم جهت ذخیرهسازی و دریافت فایلها است که به جای ذخیرهسازی تمامی فایلها
بر روی یک سرور ،آنها را بر روی مجموعهای از سرورها ذخیره میکند .یکی از کاربردهای اصلی سیستم فایل توزیع
شده جایی است که حجم دادهها زیاد است و امکان ذخیرهسازی آنها بر روی یک سرور وجود ندارد .هر داده در سیستم
فایل توزیع شده بر روی چندین سرور ذخیره میشود .ذخیره اطالعات و فایلها بر روی چندین سرور مزایایی به همراه
دارد که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:


تحمل خرابی

در صورتی که یکی از سرورها خراب شده و اطالعاتی که بر روی آن ذخیره شده باشد دیگر در دسترس نباشند ،با
توجه به اینکه هر فایل بر روی چندین سرور دیگر ذخیره شده مشکلی برای بازیابی فایل پیش نمیآید و دادهها
همواره در دسترس خواهند بود.


مقاوم در برابر سانسور

اگر یکی از سرورها از در اختیار گذاشتن اطالعات خود امتناع ورزد و بخواهد که یک فرد مشخص را از دسترسی
به فایلهای خود محروم کند ،با توجه به اینکه افراد دیگری هستند که فایلهای مشابه را در اختیار دارند ،سیستم
در برابر سانسور مقاوم خواهد بود.


مقاوم در برابر حملهی DDos

اصوال سیستمهای توزیع شده نسبت به سیستمهای متمرکز در برابر حملهی  DDosمقاومتر هستند زیرا در چنین
سیستمهایی سرور مرکزیای وجود ندارد و حمله به تعداد زیادی سرور بسیار دشوار و پر هزینه است.
 -2-2-4انواع سیستمهای فایل توزیع شده

از جمله سیستمهای فایل توزیع شده میتوان به  Storj ،IPFSو  Swarmاشاره کرد .در  Swarmیک فایل در
سروری با نزدیکترین آیدی به هش فایل ذخیره میشود تا در آینده جستجو برای پیدا کردن فایل سادهتر باشد.
همچنین در این سیستم مکانیزمهایی برای انگیزه دادن و جلوگیری از رفتار مخرب سرورها در نظر گرفته شده است
به این صورت که یک سرور در ازای ذخیره فایل پولی دریافت کرده ولی بعدا محک زده میشود که آیا آن فایل را
همچنان حفظ کرده است یا خیر و در صورت پاک کردن فایل جریمه میشود .در  IPFSیک فایل به بخشهای
کوچکی به نام  IPFS objectتقسیم شده و این بخشها به صورت یک  Merkle DAGدر میآیند و بر روی
سرورهای سیستم ذخیره میشوند .ساختار  Merkle DAGاین اطمینان را میدهد که هیچ یک از بخشهای فایل
عوض نشده باشند و همچنین میتوان فهمید که آیا تمام بخشهای فایل دریافت شده است یا خیر.
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 -3-4انگیزههای اقتصادی
مهمترین وجه غیرفنی سیستمهای مبتنی بر بالکچین وجه اقتصادی و سازوکارهای اقتصادی آن است .تنها
سیستمهایی در این فضا امکان بقا و رشد و توسعه دارند که اجزاء سیستم برای فعالیت ،انگیزه کافی اقتصادی داشته
باشند .به عالوه در همه انواع سیستمهای نامتمرکز که اعتمادی بین اعضای آن وجود ندارد به منظور عملکرد صحیح
سیستم میباید انگیزههایی برای رفتار درست تعریف شود ،و هزینه فعالیتهای مخرب به طور بازدارندهای باال باشد.
در واقع در عین اینکه باید مکانیزمها طوری طراحی شوند که افراد برای حضور و فعالیت در سیستم انگیزه کافی داشته
باشند ،باید ساختارها طوری باشد که این انگیزه در جهت عملکرد صحیح و در راستای اهداف کارکردی سیستم عمل
کند.
 -5ویژگیهای مطلوب یک پلتفرم غیرمتمرکز حملونقل اشتراکی
 -1-5مقیاسپذیری
مقیاسپذیری یکی از مهمترین مسائل در بالکچین است .در حال حاضر ظرفیت شبکه بیتکوین در حدود 5-4
تراکنش بر ثانیه و ظرفیت شبکه اتریوم در حدود  12تراکنش بر ثانیه است که این ارقام با ظرفیت تراکنش بر ثانیه
سیستمهای متمرکزی مانند پیپال قابل مقایسه نیست .در یک پلتفرم حملونقل اشتراکی درخواستها و تراکنشهای
زیادی در یک ثانیه ایجاد میشود که فراتر از ظرفیت فعلی بالکچینهای عمومی است .پس راهحل ارائه شده باید با
توجه به محدودیتهای فعلی بالکچین در مقیاس واقعی قابل اجرا باشد .در کارچین با توزیع عملیات تخصیص بین
اتصالگران مختلف و همچنین انجام بخشی از عملیات در زنجیره جانبی ،تالش شده است سیستمی کامال مقیاسپذیر
و قابل رقابت با سیستمهای متمرکز فعلی طراحی گردد.
 -2-5شفافیت
یکی دیگر از ویژگیهای مهم یک پلتفرم نامتمرکز حملونقل اشتراکی شفافیت است .بالکچین به عنوان یک
ساختارداده شفاف ،تغییرناپذیر و مشترک بین تمام اعضا ،مسئله دستکاری در امتیازات و نظرات را به طور کامل حل
میکند .اما باید توجه داشت که ظرفیت بالکچین برای ذخیره اطالعات محدود است و در عمل نمیتوان تمام اطالعات
را بر روی بالکچین نگهداری کرد .به همین دلیل در کارچین سعی شده است بخش عمده اطالعات بر روی سیستم
فایل توزیعشده ذخیره شود تا از این طریق هزینه ذخیره اطالعات تا حد ممکن کاهش یابد .همچنین با توجه به توزیع
شده بودن این سیستم ،شفافیت اطالعات حفظ شده و سیستم در برابر سانسور مقاوم خواهد بود.
 -3-5تصمیمگیری نامتمرکز
یکی از مهمترین ویژگیهای یک پلتفرم نامتمرکز حملونقل اشتراکی تصمیمگیری نامتمرکز است .در سیستمهای
متمرکز قیمتگذاری از باال به پایین بوده و توسط بازار تعیین نمیشود و همواره احتمال دستکاری بازار و دور شدن از
11

قیمت تعادلی وجود دارد .بالکچین به عنوان بستر اجرای قرارداد هوشمند مسئله تصمیمگیری نامتمرکز را نیز حل
کرده است ،اما در عمل تعداد درخواستها در یک بازار حملونقل اشتراکی به قدری باالست که بالکچین توانایی
مدیریت این همه درخواست را ندارد .از این رو باید راهکاری اندیشیده شود تا بخشی از عملیات اتصال مسافر و راننده
خارج از بالکچین و به صورت غیربرخط 1صورت گیرد و از بالکچین و قرارداد هوشمند صرفا جهت قضاوت در مورد
صحت نتایج به دست آمده استفاده شود.
باید توجه داشت که یک بدهبستان بین مقیاسپذیری ،شفافبودن و تصمیمگیری نامتمرکز وجود دارد .همین
بدهبستان موجب شده ارائه راهحلی کامال نامتمرکز برای حملونقل اشتراکی که در عمل و در مقیاس واقعی نیز قابل
پیادهسازی باشد حداقل فعال امکانپذیر نباشد .این مسئله باعث شده است در عمل تا این لحظه راهحلهای ارائه شده
نتوانند هر سه ویژگی را به طور کامل و به صورت همزمان برآورده کنند .در کارچین تالش شده است پلتفرم با استفاده
از سازوکارهایی خالقانه تا حد ممکن به اهداف سهگانه یک سیستم نامتمرکز حملونقل اشتراکی نزدیک شود و راه
حلی ارائه گردد تا هم بخش عمدهای از اشکاالت سیستمهای متمرکز حل شود و هم در مقیاس واقعی قابل پیاده
سازی باشد.
 -4-5کارایی سازوکارهای اقتصادی بالکچین
طراحی سازوکارهای اقتصادی بین بازیگران پلتفرم یکی از ارکان اصلی کارایی اکوسیستمهای بالکچینی است .اینکه
هر کدام از اجزاء پلتفرم انگیزه کافی برای حضور و فعالیت در سیستم داشته باشد ضامن کارایی و عملکرد صحیح
پلتفرم است .در این خصوص توکن پلتفرم نقش کلیدی و حیاتیای در ایجاد ارتباط اقتصادی بین اجزاء بر عهده دارد
و باید در طراحی مکانیزمهای اقتصادی درون سیستمی به بهترین شکل از آن استفاده کرد .بهترین و پیچیدهترین
پلتفرمهای بالکچینی بدون توجه به انگیزههای اقتصادی فعاالن آن ،محکوم به شکست هستند.

1 off-Chain
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 -6پلتفرم کارچین
 -1-6ساختار کارچین
کارچین اکوسیستمی متشکل از بازیگران و اجزاء مختلفی است که هر کدام بر اساس منافع اقتصادی خود انگیزه الزم
برای فعالیت در این سیستم را دارند .وجود این اجزا و عملکرد صحیح آنها منجر به ایجاد پلتفرمی مقیاسپذیر ،شفاف
و نامتمرکز میشود .اجزاء سیستم در شکل زیر نشان داده شده است.

تصویر شماره  -2ساختار کارچین

توضیحات تفصیلی در خصوص تکتک اجزاء فوق در «شفافنامه فنی» آورده شده است .با این حال در اینجا به
اختصار تعریف و کارکرد هر یک از اجزای فوق بیان شده است.
 واحد احراز هویت :این واحد وظیفه احراز هویت ،اعتبارسنجی مدارک ،ثبت نام و تخصیص کلید عمومی
به رانندگان را بر عهده دارد.
 سیستم فایل توزیع شده :کلیه اطالعات هویتی و غیرهویتی رانندگان و مسافران در یک سیستم فایل
توزیع شده ذخیره میشود .برخی اطالعات هویتی بنا به ضرورت و به منظور حفظ حریم خصوصی افراد
به صورت رمزشده ذخیره خواهد شد .اتصالگران از اطالعات غیرهویتی پروفایل رانندگان نظیر کلید
عمومی و پارامترهای تعیین قیمت در فرایند تشکیل سفرها استفاده میکنند.
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 بالکچین عمومی :در کارچین از بالکچین عمومی اتریوم به عنوان ابزار پرداخت و بستر اجرای قرارداد
هوشمند استفاده میشود.
 زنجیره جانبی :به منظور حل مشکل مقیاسپذیری بالکچین اتریوم ،برخی تراکنشها در زنجیرههای
جانبی انجام خواهند شد .راهکارهای متفاوتی برای پیادهسازی این زنجیرهها در سطح جهانی پیشنهاد
شده و همچنان در حال توسعه است .در حال حاضر تمرکز تیم کارچین بر روی راهکار پالسما است.
 جستجوگر بالکچین :به منظور کاهش عملیات پردازش روی تلفن همراه و افزایش سرعت سرویس
دهی ،جستجوگرهای بالکچین تجمیع امتیازات و نظرات ثبت شده رانندگان از روی بالکچین را انجام
و آن را در اختیار مسافران قرار میدهند.
 اتصالگران :اتصالگران موجودیتهایی هستند که در یک منطقه خاص وظیفه اتصال مسافران به
رانندگان را بر عهده دارند .اتصالگران از طریق اجرای یک نرم افزار متن باز سازگار با اپلیکیشنهای
کاربران عملیات تشکیل سفر را انجام خواهند داد .هر اتصالگر برای ثبت در سیستم ،باید مقداری توکن
در یک قرارداد هوشمند ذخیره کند .توکنهای ذخیره شده در صورت رفتار نامناسب اتصالگر ضبط
میشود .این مسئله هزینه حمله به شبکه را افزایش داده و احتمال آن را کاهش میدهد.
 اپلیکیشن موبایلی :اپلیکیشنهای موبایلی شامل کدهای متن بازی هستند که برای رانندگان و مسافران
به صورت مجزا طراحی و در دسترس خواهند بود.
 -2-6ویژگیهای پلتفرم کارچین
معماری کارچین و استتتتفاده از تکنولوژی بالکچین منجر به خلق پلتفرمی منحصتتتر به فرد شتتتده استتتت .برخی از
ویژگیهای این پلتفرم به شرح زیر است:
 تخصیص غیرمتمرکز :در کارچین سفرهای به صورت غیرمتمرکز تخصیص مییابد .این مسئله باعث
ایجاد رقابت بین اتصالگران و کاهش قابل مالحظه کارمزدها خواهد شد و تضمین خواهد کرد هیچ
گروهی امکان ایجاد انحصار در شبکه را نداشته باشد.
 قیمتگذاری پویا :در کارچین قیمتها به صورت پویا و در یک بازار کامال رقابتی و آزاد مشخص خواهند
شد .این مسئله منجر به کشف قیمتهایی منصفانه و تعادلی شده و باعث افزایش سطح خدماتدهی
پلتفرم خواهد شد .به عبارت دیگر در این سیستم مشکل عدم ارائه سرویس از طرف رانندگان در
قیمتهای پایین تحمیلی پلتفرمهای سنتی نیز مرتفع خواهد گردید.
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تصویر شماره  -3ویژگیهای پلتفرم کارچین

 تضمین عدم انحصارطلبی با ثبات قوانین :در سیستمهای سنتی در ابتدای کار و برای جلب نظر کاربران
اغلب سیستمهای تشویقی نظیر کاهش کارمزدها ،یا سوبسیدهای کرایهای در نظر گرفته میشود اما به
مرور و پس از افزایش سهم بازار پلتفرم ،عمال قوانین به نفع سیاستهای حداکثرسازی سود تغییر میکند.
سیاست هایی که اغلب در تضاد با منافع سایر کاربران است .در کارچین به دلیل استفاده از قراردادهای
هوشمند ثبت شده بر بالکچین و عدم امکان تغییر قوانین و قواعدی که پلتفرم بر پایه آن بنا نهاده شده
است ،این اطمینان وجود دارد که همواره قوانین در راستای منافع کاربران باقی بماند.
 امکان مشارکت و منفعت از رشد پلتفرم :در پلتفرمهای سنتی امکان مشارکت و سرمایهگذاری در
طرحها برای سرمایه گذاران جزء و کاربران وجود ندارد .در کارچین از همان ابتدا تمامی افراد امکان
مشارکت و منفعت از رشد آتی پلتفرم را خواهند داشت .به عالوه تمام ذینفعان اعم از مسافران ،رانندگان
و اتصالگران میتوانند با خرید یا دریافت توکنها از منافع افزایش قیمت آتی آن بهرهمند و عمال سهامدار
پروژه باشند.
 سیستم پرداخت بدون واسطه :سیستم پرداخت سریع ،بدون واسطه و امن مبتنی بر بستر اتریوم امکان
پرداخت و دریافت کرایه و سایر تعامالت مالی فیمابین اجزاء پلتفرم را فراهم میکند و برای نقل و
انتقاالت مالی مشابه پلتفرمهای سنتی نیازی به واسطه مرکزی وجود ندارد.
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 توسعه موازی مقیاسپذیر :با توجه به معماری غیرمتمرکز کارچین ،امکان توسعه همزمان و موازی بازار
در نقاط مختلف به صورت غیرمتمرکز و توسط مراکز احراز هویت وجود دارد .این مراکز مستقال و در
یک بازار غیرانحصاری مسئولیت توسعه بازار را بر عهده خواهند داشت.
 شفافیت و حفظ حریم خصوصی :تکنولوژی بالکچین و معماری شبکه کارچین باعث ایجاد شفافیت،
حفظ حریم خصوصی ،تضمین توسعه آتی پروژه و امنیت شبکه میشود.
 -3-6بررسی بازار و شناخت رقبا
 -1-3-6دستهبندی رقبا و جایگاه کارچین در بازار

بازیگران بازار حوزه حملونقل به دلیل تنوع تقاضا بسیار متنوع هستند .از دیرباز حملونقل عمومی در کنار حملونقل
شخصی دو بازیگر کلیدی این بازار بودهاند .امروزه تعداد بازیگران با توجه به پیچیدهتر شدن بازار بیشتر شده است و
ظهور تکنولوژیهای نوین امکان عرضه خدمات متنوع و متفاوتی را برای فعاالن این حوزه فراهم کرده است .حوزه
خدمات کارچین در مراحل اولیه ،ارائه سرویس حملونقل آنی با خودروهای سواری است گرچه معماری کارچین امکان
تعریف هر سرویس حمل و نقل دیگری را روی این بستر مهیا کرده است .در تصویر زیر حوزه فعالیت کارچین از جهت
سطح تکنولوژی مدیریت سفر و مشابه بودن نوع خدمت (رقیب مستقیم یا غیرمستقیم) با سایر سرویسهای حملونقل
مقایسه شده است.

تصویر شماره  -4دستهبندی رقبای صنعت حملونقل درون شهری
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سنتیترین رقبا در پایینترین بخش نمودار قرار گرفتهاند .در این گروه تاکسیها رقبای مستقیم و حملونقل ریلی
درون شهری غیرمستقیمترین رقیب کارچین به شمار میروند .دسته بعدی رقبا که در سطحی باالتر از جهت مدیریت
تکنولوژی سفر قرار دارند ،شرکتهای حملونقل آنی سنتی نظیر اوبر و لیفت و سایر شرکتهای مبتنی بر
اپلیکیشنهای موبایلی هستند که پیشتر در خصوص انواع آنها توزیع داده شده است .دسته حملونقل آنی رقبای
مستقیم و سایرین بسته به نوع ،رقبای غیرمستقیمتر کارچین هستند .در پایان پلتفرمهای بالکچینی حملونقل قرار
دارند که اغلب رقبای مستقیم کارچین به حساب میآیند.
از زاویهای دیگر ،از نگاه مسافران دو معیار هزینه سفر و سهولت دسترسی نقشی کلیدی در انتخاب نوع سرویس
دارند .منظور از سهولت دسترسی ،سهولت در برنامهریزی و دسترسی سریع زمانی و مکانی است .از این رو نگاهی به
رقبای استارتاپهای بالکچینی حملونقل آنی بر اساس این دو معیار جایگاه این استارتاپها را در اکوسیستم حملونقل
درون شهری روشنتر خواهد کرد .همانطور که نمودار زیر نشان میدهد ،حملونقل ریلی و خطوط اتوبوس از جهت
هزینه ارزانترین روش حملونقل درون شهری هستند ،با این حال از جهت سهولت دسترسی در پایینترین سطح قرار
دارند .در مقابل استفاده از تاکسیهای دربستی باالترین هزینه و بیشترین سهولت را تا پیش از حضور پلتفرمهای
حملونقل آنی برای مسافران به همراه داشتند.

تصویر شماره  -5جایگاه کارچین در بین رقبا

سیستمهای حملونقل آنی سنتی نظیر اوبر عالوه بر افزایش سهولت دسترسی به دلیل استفاده از تکنولوژی ،به
علت استفاده از مفهوم اقتصاد اشتراکی ،هزینههای سفر را نیز کاهش دادند .بین این دو حد ،مجموعههای مختلفی
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نظیر بالبالکار 1یا چریوت نیز حضور دارند که هر کدام بسته به ماهیت پلتفرم و نوع خدمات در سطوح میانی این
دستهبندی قرار میگیرند .در این میان پلتفرمهای بالکچینی حملونقل آنی با ارائه خدماتی مشابه با پلتفرمهای سنتی
حملونقل آنی ،به دلیل استفاده از تکنولوژی بالکچین منجر به کاهش بیشتر هزینهها و افزایش مطلوبیت مسافران
خواهند شد.
 -2-3-6مقایسه پلتفرمهای بالکچینی

جدول زیر مهمترین پلتفرمهای بالکچینی حوزه حملونقل آنی را از جهت برخی ویژگیهای کلیدی مقایسه کرده
است .با اینکه سیستم پرداخت رمزارزی در تمامی پلتفرمها پیشبینی شده است ،دو پلتفرم آرکیدسیتی و اسنگراید،
سیستم جایگزین پرداخت ندارند و الزاما باید هزینهها با رمزارز شبکه پرداخت شود.
پلتفرمها
ویژگیها
سیستم پرداخت رمزارزی











سیستم پرداخت سنتی











وضعیت کنونی

در حال ICO
اولین پلتفرم سفر
اشتراکی
بالکچینی

تمرکز جغرافیایی اولیه

آمریکا

پایان ICO
سیستم بازاریابی
شبکهای جذب
راننده
مالزی و جنوب
شرق آسیا

پایان ICO
سفر بینشهری و
استفاده از هوش
مصنوعی

در حال ICO

پیش ICO
تخصیص غیرمتمرکز
سفر و تعیین کارمزد و
قیمت مبتنی بر بازار

آمریکا

اروپا

خاورمیانه

نماد توکن
قیمت هر توکن در ICO
تعداد عرضه کل توکن
(ذخیره آتی)
(عرضه در )ICO
تعداد توکن عرضه شده
در ICO

ARCD
 0/05سنت
10.000.000.000
()60%
()10%

DACS
 6-3سنت
3.000.000.000
()28%
()25%

MILE
 25سنت
100.000.000
()0%
()84%

A2B
 10-7/5سنت
500.000.000
()15%
()60%

CarNC
 10سنت
1.000.000.000
()15%
()45%

1.000.000.000

750.000.000

84.000.000

300.000.000

450.000.000

38.000.000
()2.500.000

20.000.000
()100.000

5%

12%

***30.000.000
()1.000.000
4/5%

45.000.000
()1.000.000

ویژگی

سقف دالری
(کف دالری)
کارمزد سفر

**

4.000.000
()500.000
5%

پذیرش صرفا
تاکسیها

<5%

* استارتآپ  ArcadeCityپیشتر یک بار در سال  2016مبلغ  653هزار دالر منابع از طریق  ICOجذب کرده است.
** سقف و کف به اتریوم به ترتیب  4.500اتر و  700اتر است 60% .توکنها صرف بازاریابی خواهد شد.
*** سقف و کف به اتریوم به ترتیب  27.250اتر و  7.000اتر است.
***  ICOاین پلتفرم هنوز به پایان نرسیده است.
1 BlaBlaCar
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در زمان انتشار این شفافنامه ،از پلتفرمهای مورد مقایسه دو پلتفرم داکسی و اسنگراید  ICOخود را تکمیل
کردهاند و سایرین در میانه این مسیر هستند .تمرکز جغرافیایی اولیه توسعه پلتفرمها نیز تقریبا سراسر جهان را در
برگرفته است و از آمریکا و اروپا تا آسیا را شامل میشود .میزان کارمزد ثابت پلتفرمها نیز به جز اسنگراید در حدود 5
درصد است .در این میان ویژگی خاص پلتفرم کارچین در تخصیص غیرمتمرکز سفر و تعیین میزان کرایه و میزان
کارمزد به صورت رقابتی است که مزیتها و ارزشهای پیشنهادی قابل توجهی را برای کاربران به همراه دارد.
 -4-6ارزشهای پیشنهادی 1پلتفرم کارچین
 -1-4-6دستهبندی ارزشهای پیشنهادی

آنچه نهایتا باعث اقبال و استفاده از یک پلتفرم خواهد شد ارزشهایی است که پلتفرم فارغ از پیچیدگیهای تکنولوژیک
به کاربران ارائه میکند .معماری پلتفرم کارچین طوری طراحی شده است که در آن تکنولوژی بالکچین به همراه
سایر تکنولوژیهای به کار رفته ،تجمیعی از منافع اقتصادی و غیراقتصادی را برای کاربران فراهم کنند .مهمترین
ارزشهای پیشنهادی کارچین در نمودار زیر آورده شده است .در ادامه به تفصیل در این خصوص توضیح داده شده
است.

تصویر شماره  -6ارزشهای پیشنهادی کارچین

1 Value Proposition
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 -2-4-6ارزشهای پیشنهادی کارچین برای ذینفعان عملیاتی

اگر از بیان ارزش های پیشنهادی کارچین به اجتماع به عنوان ذینفع کلی در برگیرنده سایر ذینفعان صرفنظر کنیم و
تمرکز خود را بر ذینفعان عملیاتی قرار دهیم میتوان گفت کارچین به عنوان یک سیستم حملونقل درخواست سفر
آنی سه بازیگر عملیاتی اصلی دارد ،مسافران ،رانندگان و اتصالگران .تعریف مسافران و رانندگان از پیش مشخص
است لذا پیش از ورود به موضوع باید تعریفی از اتصالگران ارائه شود .اتصالگران موجودیتهایی هستند که نقش
تطابق 1درخواستهای مسافران به رانندگان را بر عهده دارند .اتصالگران در واقع نقشی که پیشتر سرورهای مرکزی
بازی میکردند را این بار به صورت غیرمتمرکز بر عهده دارند .هر کدام از این بازیگران برای حضور و ادامه فعالیت در
این سیستم باید انگیزههای اقتصادی کافی داشته باشند .در ادامه سازوکارها و انگیزههای اقتصادی این بازیگران به
تفصیل بیان شده است.
الف) مسافران


در کارچین اتصالگران در یک بازار آزاد با هم به رقابت میپردازند و هر کدام تعدادی از رانندگان را به
مسافر پیشنهاد میدهند .اتصالگران در ازای ارائه این سرویس ،کارمزدی از هزینه سفر دریافت میکنند.
رقابت موجود بین اتصالگران مختلف موجب میشود که کارمزد دریافتی در رقابتیترین و پایینترین سطح
خود قرار گیرد .قیمت سفر نیز توسط هیچ موجودیت سومی تعیین نمیشود و هر راننده در تعیین قیمت
سفر خود ،نقش اصلی را بر عهده دارد .در اینجا نیز به دلیل رقابت رانندگان ،قیمت سفر در سطحی منصفانه
به تعادل میرسد.



هیچ انحصاری برای ارائه خدمات در کارچین وجود ندارد و موجودیتها در بازاری رقابتی به ارائه خدمات
میپردازند .همین رقابت سبب ایجاد امکان انتخابهای متعدد برای مسافران میشود .این مسئله در کنار
وجود تعداد زیادی اتصالگر در شبکه کارچین سبب میشود مسافران در سریعترین زمان ممکن بتوانند
راننده مورد نظر خود را انتخاب کنند.



پلتفرم کارچین در همه جا قابل پیادهسازی است و استفاده از آن محدود به جغرافیای خاصی نیست.
مسافران با استفاده از اپلیکیشن موبایلی کارچین میتوانند در شهرها و کشورهای مختلف از سرویس مورد
نظر بهرهمند شوند.



در سیستمهای متمرکز حملونقل که پرداخت از طریق کارت اعتباری صورت میگیرد ،مبلغ سفر با تاخیر
و از طریق شرکت واسطه به راننده میرسد .به همین دلیل برخی از رانندگان درخواست میکنند که مبلغ
سفر نقداً پرداخت شود .این موضوع ممکن است برای مسافران دردسر آفرین باشد و نارضایتی آنان را در

1 Matching
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پی داشته باشد .در کارچین این قابلیت وجود دارد که پرداخت با توکن و به صورت بدون واسطه انجام
شود .به همین دلیل راننده تمایل دارد که مبلغ سفر را به توکن دریافت کند و به این ترتیب مشکل به طور
معنیداری تخفیف مییابد.


یکی از مشکالتی که در سیستمهای متمرکز وجود دارد ،امکان دستکاری در نظرات و امتیازات است .این
مسئله سبب میشود مسافران نتوانند به امتیازات و نظرات ثبت شده در سیستم به طور کامل اعتماد کنند.
در کارچین استفاده از بالکچین و سیستم فایل توزیع شده سبب میشود که مسافر به امتیازات و نظرات
ثبت شده اعتماد کامل داشته باشد و مطمئن باشد که هیچ موجودیت سومی آنها را دستکاری نکرده است.

ب) رانندگان


در سیستمهای متمرکز حملونقل اشتراکی قیمت توسط یک موجودیت مرکزی تعیین میشود و رانندگان
در تعیین آن نقشی ندارند .تعیین قیمت توسط یک نهاد مرکزی ،موجب دور شدن قیمتها از سطح تعادلی
شده و اغلب نارضایتی رانندگان را در پی دارد .از طرفی موجودیت مرکزی که مدیریت قیمتها را بر عهده
دارد امکان انجام رفتارهایی را دارد که با اصول بازار آزاد منطبق نیست .از جمله این موارد میتوان به
کاهش شدید قیمت برای قیمتشکنی (دامپینگ) و خارج کردن رقبا و همچنین افزایش قیمت در شرایط
انحصار اشاره کرد .در کارچین بر خالف سیستمهای متمرکز ،هر راننده در تعیین قیمت سفر خود نقشی
مستقیم و کلید دارد .برای مثال اگر رانندگان دریابند که تقاضا برای خدمتشان افزایش یافته است قادر
خواهند بود که قیمت سفرها را افزایش دهند .از آنجا که رانندگان در یک بازار رقابتی نسبتاً همگن فعالیت
میکنند همواره قیمتها در سطح تعادلی قرار خواهد داشت .قرار گرفتن قیمتها در سطح تعادلی بازار آزاد
موجب پایداری خدمات به مسافران و پایداری درآمد رانندگان میشود.



وجود اتصالگران متعدد در یک منطقه مانند این است که یک راننده همزمان در چند شرکت حملونقل
اشتراکی در حال کار باشد .این موضوع احتمال یافتن سفر برای راننده را افزایش میدهد .این مزیت موجب
افزایش درآمد رانندگان و افزایش رضایت آنها میشود .راننده الزم نیست برای دسترسی به این اتصالگران
از هر کدام تاییدیه دریافت کند و تنها کافی است گواهیهای الزم را از مدیر هویت شبکه اخذ نماید .با
داشتن گواهی احراز هویت راننده میتواند از تمام اتصالگران خدمات دریافت کند.

ج) اتصالگران


وظیفه اتصالگران تنها اتصال رانندگان و مسافران به یکدیگر است و به هیج وجه درگیر فرآیند ثبتنام و
احراز هویت افراد نمیشوند .انگیزه اتصالگران از فعالیت در این پلتفرم دریافت کارمزد به ازای خدمتی است
که ارائه میکنند ،اتصالگران این کارمزدها را در قالب توکن به صورت مستقیم از رانندگان دریافت میکنند.
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اتصالگران در هر منطقه به اطالعات کاربران آن منطقه دسترسی داشته و نیازی به شناسایی و جذب کاربر
ندارند .درخواست مسافران به طور تصادفی به تعدادی از اتصالگران فرستاده میشود و آنها با داشتن
اطالعات رانندگان اقدام به تطابق درخواستها و ارائه پیشنهاد به مسافران میکنند .تصادفی بودن به
پایداری سیستم و عدم امکان دستکاری و اعمال محدودیت اتصالگران کمک میکند.



در حال حاضر راه اندازی یک سرویس تاکسی آنالین جدید عالوه بر ریسکهای مختلف ،نیازمند صرف
هزینههای بسیار باال است .تامین زیرساخت مورد نیاز و تبلیغات گسترده جهت کسب سهم بازار از مهمترین
و اولین چالشهای این تصمیم است .در کارچین با ایجاد یک پلتفرم جهانی حملونقل شناور ،هزینه/منفعت
مشارکت در پلتفرم به عنوان اتصالگر در مقایسه با راه اندازی یک کسب و کار جدید مستقل حملونقل
اشتراکی ،بسیار عقالییتر و مقرون به صرفهتر است.



در کارچین اتصالگران محدود به مرزهای جغرافیایی نبوده و میتوانند در هر نقطه از جهان در این شبکه
فعالیت کنند .این ویژگی مزیت بسیار باالیی برای توسعه جغرافیایی سیستم به حساب میآید.

 -5-6توکن پلتفرم کارچین؛ کارنسی ()CarNC
 -1-5-6نقش و کارکردهای توکن در پلتفرم کارچین

در پلتفرمهای بالکچینی مبتنی بر توکن ،توکنها نقشی کلیدی در کارکرد صحیح پلتفرم بر عهده دارند .در مراحل
اولیه ،توکن پلتفرم کارچین که به آن کارنسی یا «رمزارز شبکه کارچین» 1میگوییم ،ابزار تامین مالی پلتفرم است و
از آن برای جذب منابع مالی در فرایند  ICOاستفاده خواهد شد .به عالوه به دلیل کارکردها و ویژگیهای
اکوسیستمهای مبتنی بر توکن ،این توکنهای نقشی اساسی در طراحی کمپینهای بازاریابی و توسعه بازار بر عهده
خواهند داشت.
در دوره بهرهبرداری ،کارنسی عمال یک توکن کاربردی 2است .به این معنی که از آن برای تعامالت و تبادالت
مالی درون شبکه استفاده خواهد شد .به صورت مشخص پرداخت هزینههای سفر ،پرداخت کارمزدها به اتصالگران،
کارمزد ذخیره آتی توسعه پلتفرم و سپرده اتصالگران برای فعالیت در شبکه از طریق کارنسی انجام خواهد شد .در
مراحل بعدی ،یعنی پس از پایان ماموریت تیم توسعه دهنده اولیه و ایجاد بنیاد کارچین به عنوان یک سازمان خودمختار
غیرمتمرکز ( ،3 )DAOتصمیمگیریهای توسعهای آتی پلتفرم به صورت غیرمتمرکز و بر اساس آرای صاحبان توکن
انجام خواهد شد و عمال توکنهای کارچین عالوه بر نقش کاربردی ،نقش سهامی 4نیز خواهند داشت.

)1 Carchain Network Currency (CarNC
2 Utility Token
3 Decentralized Autonomous Organization
4 Equity Token

22

تصویر شماره  -7نقش توکن کارچین ( )CarNCدر اکوسیستم کارچین

 -2-5-6عوامل موثر بر قیمت کارنسی

قیمت هر محصول ،کاال یا خدمت در بازار ارتباط مستقیمی به میزان عرضه و تقاضا دارد .به عبارت دیگر هر چه
تقاضای کاالیی بیشتر و عرضه آن کمتر باشد ،قیمت آن باالتر خواهد رفت .در پلتفرم کارچین تعداد کل توکنها ثابت
و برابر یک میلیارد توکن است .با این حال این تعداد توکن از همان ابتدا در بازار عرضه نخواهد شد و کل توکنها
طی یک فرایند چند ساله به اکوسیستم کارچین تزریق خواهد شد .برای مثال توکنهای بنیانگذاران اولیه و تیم کارچین
به مرور و طی سه سال آزاد خواهد شد تا اطمینان کافی برای سرمایهگذاران به پایبندی تیم توسعه دهنده به تعهدات
خود در پروژه وجود داشته باشد .بنابراین میتوان گفت عمال به دلیل تعداد محدود و غیرقابل تغییر توکنها میزان
عرضه به مرور روندی کاهشی خواهد داشت.
در مقابل ،کانالهای مختلفی برای تقاضای توکن کارنسی وجود دارد .در ابتدای امر مهمترین کانال تقاضای کارنسی،
تقاضای سرمایهگذاری است .این تقاضا ناشی از عالقه سرمایهگذاران به خرید و نگهداری توکنها با هدف افزایش
قیمت در ماهها و سالهای آتی است .طبیعتا میزان این تقاضا طی زمان با روندی مالیم کاهش خواهد یافت .دومین
کانال تقاضا ،تقاضای ذخیره اتصالگران است .همانطور که پیشتر توضیح داده شد ،به دالیل فنی و امنیتی هر اتصالگر
برای ف عالیت در شبکه باید مقداری توکن در یک قرارداد هوشمند ذخیره کند .بنابراین از یک سو با افزایش تعداد
اتصالگران در طی زمان ،تقاضا برای توکنها افزایش مییابد و از طرف دیگر ،از آنجا که عامل موثر در تعیین میزان
توکنهای الزم برای ذخیره ،ارزش توکنهای ذخیره شده توسط اتصالگر است ،با افزایش قیمت توکن ،تعداد توکنهای
الزم برای ذخیرهسازی کاهش مییابد.
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توسعه کاربرد در
سایر پلتفرمها

پرداخت کرایه
(گردش در شبکه)

پرداخت کارمزدها
سپرده اتصالگران

سرمایهگذاری

تصویر شماره  -8کانالهای تقاضای توکن کارچین؛ کارنسی

لذا در مجموع نمیتوان روندی قطعی برای میزان تقاضای این کانال متصور بود و بسته به تغییرات تعداد اتصالگران،
قیمت هر توکن و حداقل میزان تعیین شده برای ذخیره توکن توسط هر اتصالگر ،تقاضای این کانال میتواند افزایش
یا کاهش داشته باشد .کانال سوم تقاضا ناشی از تقاضای رانندگان برای پرداخت کارمزد خدمات به اتصالگران است.
این تقاضا در مجموع با افزایش سفرها در طی زمان روندی صعودی خواهد داشت .کانال بعدی ،تقاضای افراد برای
پرداخت هزینه سفر است .تقاضای این کانال نیز با افزایش تعداد سفرها و اقبال بیشتر به شبکه ،افزایش خواهد یافت.
نهایتا آخرین کانال ،توسعه کاربرد توکن در سایر شبکههای خارج از پلتفرم فعلی کارچین است .این کانال نیز با توسعه
کاربرد توکن روندی صعودی خواهد داشت.
در مجموع با توسعه شبکه روند کلی تقاضای توکنها مسیری صعودی و افزایشی خواهد داشت و از آنجا که تعداد
کل توکنها ثابت و روند عرضه کاهشی است ،قیمت توکنها به مرور افزایش خواهد یافت.
 -3-5-6ویژگیهای کارنسی ()CarNC

نام توکن

CarChain Network Currency

نماد توکن

CarNC

نوع توکن

ERC20

تعداد

1.000.000.000

قیمت هر توکن

 10سنت

روش پرداخت

USD, BTC, ETH, IRR
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 -6-6سیاست توزیع توکن
اصل اساسی در سیاست توزیع توکن ،حداکثر پراکندگی و عدم تمرکز تعداد توکن در دست گروههای خاص است .از
این رو عمال در مجموع  75درصد توکنها به صورت «مستقیم» در میان کاربران واقعی شبکه توزیع خواهد شد .از
این میان در مجموع  10درصد توکنها برای سرمایهگذاران و بنیانگذاران اولیه و تیم توسعه دهنده ،و در مجموع 11
درصد برای سرمایهگذارن خصوصی پیشرو مشارکت کننده در فرایند پیشفروش خصوصی در نظر گرفته شده است.

نمودار شماره  -4سیاست توزیع توکنهای کارچین؛ کارنسی

به عالوه تالش شده است بیشترین استفاده از توکن در فرایندهای بازاریابی و توسعه بازار صورت پذیرد .به این
منظور توزیع  15درصد توکنها در بین کاربران هدف از جمله رانندگان و مسافران طی یک برنامه سه ساله برنامهریزی
شده است .به منظور پوشش هزینههای پیشبینی نشده و همچنین ذخیره منابع برای توسعههای آتی پس از تکمیل
ماموریت تیم توسعه دهنده اولیه 15 ،درصد توکنها در یک حساب مشخص قفل خواهد شد .مالکیت این توکنها
متعلق به هیچ فردی نبوده و از آن صرفا برای تامین هزینههای توسعه پلتفرم در دوره تشکیل بنیاد کارچین استفاده
خواهد شد.
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 -7-6محل هزینهکرد پروژه تا مرحله النچ محصول
منابع حاصل از پیش فروش داخلی و بینالمللی تا پیش از انتشار محصول نهایی و طی حدود یک سال آتی ،صرف
هزینههای نیروی انسانی ،بازاریابی ،زیرساختهای فنی ،مشاوران و سایر هزینههای اجرایی پروژه خواهد شد .اهم
هزینههای نیروی انسانی نیز صرف نیروی انسانی فنی و توسعه محصول خواهد شد .نمودار زیر هدفگذاری انجام
شده در این خصوص را نشان میدهد.

نمودار شماره  -5محل هزینهکرد منابع پروژه تا مرحله انتشار محصول

 -8-6ریسکهای پروژه
تمامی فعالیتهای اقتصادی و تجاری در مسیر موفقیت خصوصا در حوزه استارتاپی با ریسکهای متعددی مواجه
هستند .استارتاپ کارچین نیز از این قاعده مستثنی نیست و ریسکهای مختلفی موفقیت آن را تهدید میکند .اولین
گام در مواجهه با ریسکهای یک پروژه ،شناسایی و دستهبندی به منظور مقابله و مدیریت با آنها است .بر اساس
بررسیهای صورت گرفته ،میتوان ریسکهای پروژه کارچین را در سه حوزه ریسکهای تامین مالی ،ریسکهای
پیادهسازی (تکنولوژیک) و ریسکهای تجاری دستهبندی کرد .اهمیت ریسکهای مذکور در زمانهای مختلف متفاوت
است به این معنی که در ابتدای کار ریسکهای تامین مالی از موضوعیت بیشتری برخوردارند و عمال بدون گذار از
این مرحله ،ریسکهای بعدی امکان بروز ندارند .مرحله بعد ریسکهای پیادهسازی است .این ریسکها علیرغم اینکه
همواره در طول دوران فعالیت کارچین وجود خواهند داشت ،در مراحل ابتدایی پروژه از اهمیت بسیار باالیی برخوردارند.
نهایتا ریسکهای تجاری که جزو ریسکهای ذاتی هر کسب و کاری به حساب میآیند در دوره بهرهبرداری و فعالیت
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پروژه موضوعیت پیدا خواهند کرد .تصویر زیر دستهبندی ریسکهای پروژه کارچین و مهمترین موارد هر دسته را
نشان میدهد.
در این بین برخی موارد عالوه بر ریسک ،دارای سطحی از ابهام نیز هستند و اساسا فضای فعالیت در برخی موارد
نامشخص و غیرشفاف است .از جمله این موارد میتوان به مسائل مرتبط با مباحث حقوقی و قانونی ،مباحث مرتبط با
تحریم و همچنین ابهامات تکنولوژیک اشاره کرد.

‘‘

تصویر شماره  -9ریسکهای کارچین

کلیه سرمایهگذاران باید با علم و آگاهی کامل نسبت به کلیه ریسکها
و ابهامات این پروژه در خصوص سرمایهگذاری در پروژه

تصمیمگیری کرده و مسئولیت ریسکهای مرتبط با پروژه را بپذیرند.

از این رو به سرمایهگذاران ریسکگریز اکیدا توصیه میشود از سرمایهگذاری در این نوع پروژهها خودداری کنند .توجه
به این نکته ضروری است که به دلیل ابهامات مختلفی که موضوع بالکچین چه از حیث تکنولوژیک و چه از حیث
بسترهای حقوقی ،بر پروژه تحمیل میکند ،اساسا ریسک پروژههای بالکچینی از ریسک پروژههای استارتاپی سنتی
باالتر است و سرمایهگذاران باید این موضوع را در تصمیمگیری خود لحاظ کنند .با این حال به نظر میرسد با توجه
به انقالبی بودن تکنولوژی بالکچین و فرصتهای بینظیری که این تکنولوژی در کسب و کارهای مختلف ایجاد
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خواهد کرد ،پیشرو بودن در این حوزه منافع اقتصادی فراوانی نیز میتواند به همراه داشته باشد .به عبارت دیگر

‘‘

ریسک باالتر ،بازده باالتری نیز به همراه خواهد داشت.

آنچه ما به آن متعهدیم تالشی حداکثری برای تحقق رویایی است

که به آن باور داریم.
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 -7اولین مرحله جذب سرمایه
اولین مرحله جذب سرمایه پلتفرم کارچین صرفا شامل اشخاص حقوقی و نهادهای عالقهمند به مشارکت در این
پروژه میباشد و امکان مشارکت عمومی برای اشخاص حقیقی در این مرحله وجود ندارد .سرمایهگذاران عالقهمند
میتوانند با مراجعه به سایت کارچین و تکمیل فرم مربوطه عالقهمندی خود به مشارکت در این پروژه را اعالم

کنند .تیم کارچین پس از دریافت درخواستها نسبت به تنظیم و برگزاری جلسات با نهادهای متقاضی اقدام خواهد
کرد.

نمودار شماره  -6میزان توکنهای سرمایهگذاران راهبردی

هدف اصلی این مرحله ،جذب حداکثر دو سرمایهگذار حقوقی
به عنوان شرکای راهبردی پروژه است .هر کدام از شرکای
راهبردی در قالب دریافت  17%از سهام «شرکت توسعه دهنده
کارچین» ،مالک  2/5%از توکنهای کارچین خواهند بود« .شرکت
توسعه دهند کارچین» متشکل از بنیانگذاران ،تیم و سرمایهگذاران
راهبردی مالک  15%از کل توکنهای کارچین هستند.

به عالوه برای سایر اشخاص حقوقی عالقهمند به مشارکت در پروژه ،سه طرح تشویقی در نظر گرفته شده است
که جزئیات آن در ادامه آورده شده است.
29

سرمایهگذاران پایه
این طرح اولین بسته مشارکت در مرحله پیش فروش
خصوصی نهادهای داخلی است .در این طرح ،میزان
سرمایهگذاری و مشارکت سرمایهگذاران رقمی بین 10
تا  25هزار دالر خواهد بود .مشارکت کنندگان بر اساس
این طرح به میزان  100%توکن خریداری شده ،توکن
پاداش دریافت خواهند کرد .برای مثال در این طرح با
خرید  250.000توکن (سرمایهگذاری  25هزار دالر)
سرمایهگذار به میزان  250.000توکن دیگر ،پاداش
دریافت خواهد کرد و در مجموع مالک  500.000توکن
خواهد بود.

سرمایهگذاران پیشرو
این طرح دومین بسته مشارکت در مرحله پیش فروش
خصوصی نهادهای داخلی است .در این طرح ،میزان
سرمایهگذاری و مشارکت سرمایهگذاران رقمی بین 25
هزار دالر تا  50هزار دالر خواهد بود .مشارکت کنندگان
بر اساس این طرح به میزان  150%توکن خریداری
شده ،توکن پاداش دریافت خواهند کرد .برای مثال در
این طرح با خرید  500.000توکن (سرمایهگذاری 50
هزار دالر) سرمایهگذار به میزان  750.000توکن دیگر،
پاداش دریافت خواهد کرد و در مجموع مالک
 1.250.000توکن خواهد بود.
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سرمایهگذاران کلیدی
این طرح سومین بسته مشارکت در مرحله پیش فروش
خصوصی نهادهای داخلی است .در این طرح ،میزان
سرمایهگذاری و مشارکت سرمایهگذاران رقمی بین 50
هزار دالر تا  100هزار دالر خواهد بود .مشارکت
کنندگان بر اساس این طرح به میزان  200%توکن
خریداری شده ،توکن پاداش دریافت خواهند کرد .برای
مثال در این طرح با خرید  1.000.000توکن
(سرمایهگذاری  100هزار دالر) سرمایهگذار به میزان
 2.000.000توکن دیگر ،پاداش دریافت خواهد کرد و
در مجموع مالک  3.000.000توکن خواهد بود.
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 1به دلیل احتمال موارد پیشبینی نشده زمانبندی ممکن است در نسخهها آتی با تغییراتی همراه باشد.
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 -9تیم کارچین

امیر عباس امامی
بنیانگذار و مدیر اجرایی

بیش از ده سال سابقه فعالیت در حوزه مالی ،سرمایهگذاری و نوآوری ،رئیس هیئت
مدیره و مدیرعامل سابق شرکت مالی و سرمایه گذاری داریک ،سابقه مدیریت و
پژوهش در گروه مالی مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف ،کارشناس
ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تهران ،کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس،
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.

حنظله اکبری نودهی
همبنیانگذار و مدیر فنی

مدیر فنی شرکت رستاک میدیا سپهر ،عضو آزمایشگاه بالکچین شریف ،مجری
پیادهسازی پروژههای بالکچینی متعدد ،مدرس و پژوهشگر بالکچین و محاسبات
توزیعشده ،کارشناس ارشد مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف.

مهدی زیوداری
همبنیانگذار و مشاور تامین مالی

بیش از پانزده سال سابقه فعالیت در حوزه نوآوری ،بنیانگذار و اولین مدیرعامل صندوق
سرمایهگذاری خطرپذیر شریف ،بنیانگذار استارتآپهای نترای ،کوئیزنت و
زیویسی ،مدیرعامل و مشاور چندین شرکت در حوزه مالی ،سرمایهگذاری و نوآوری،
مدیر و پژوهشگر در گروه مالی مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف ،مشاور
جذب سرمایه ،کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.
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روحاهلل پرنیان
مدیر و طراح محصول

بنیانگذار شبکه اجتماعی خرید دکمه ،ده سال سابقه فعالیت در طراحی و مدیریت
محصول  ،طراح گیمیفیکیشن و تجربه کاربری در پروژه های متعدد  ،کارشناس ارتباط
تصویری و کارشناسی نرم افزار دانشگاه یزد

مصطفی قمری
مشاور مارکتینگ

مدیر مارکتینگ و فروش مجموعه نماشا شامل سایتهای نماشا ،پیکوفایل و بالگ
اسکای ،مدیر عامل شرکت تبلیغات و بازاریابی هشتگ ،مدیر عامل شرکت
فرصتسازان نوین راهکار راه ابریشم ،تجربه سیاستگذاری و مدیریت تیمهای
بازاریابی و فروش و توسعه کسب و کار.

روزبه برنا
تحلیلگر ترافیک و حملونقل

کارشناس ارشد حملونقل با تجربه مدیریت عملیات و شبکه معابر و قیمتیابی سفر و
مشاور شرکتهای حملونقل ،تحلیلگر حوزه تاکسیهای اینترنتی ،آشنا به بالکچین و
قراردادهای هوشمند و کاربرد آن در مهندسی ترافیک.
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مهیار دانشپژوه
مهندس بالکچین

توسعه دهنده بالکچین در شرکت رستاک میدیا سپهر ،عضو آزمایشگاه بالکچین
شریف ،همکار پژوهشی و اجرایی چندین پروژه پیادهسازی پلتفرمهای بالکچین،
پژوهشگر تکنولوژیهای غیرمتمرکز ،دانشجوی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف.

مهدی دارابی
مهندس بالکچین

توسعه دهنده بالکچین در شرکت رستاک میدیا سپهر ،عضو آزمایشگاه بالکچین
شریف ،همکار پژوهشی و اجرایی چندین پروژه پیادهسازی پلتفرمهای بالکچین،
پژوهشگر الگوریتمهای اجماع ،دانشجوی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف.

امیر ضیاشهابی
مهندس بالکچین و فول استک

توسعهدهنده بالکچین در شرکت رستاک میدیا سپهر ،عضو آزمایشگاه بالکچین شریف،
همکار پژوهشی و اجرایی چندین پروژه پیاده سازی پلتفرمهای بالکچین ،برنامهنویس
پایتون ،کارشناسی ارشد کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف.
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احمد فراهانی
مشاور توسعه کسب و کار

کارشناس سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذاری خطرپذیر اسمارتآپ ونچرز،
همبنیانگذار و مدیر توسعه کسبوکار آرمه پارسیان ،مشاور سرمایهگذاری خطرپذیر و
مشاور توسعه کسبوکار

محمدمهدی زینالی
مسئول شبکههای اجتماعی و روابط عمومی

مسئول مارکتینگ استارتاپهای فوتزم و اکیپ ،کارشناس شبکههای اجتماعی ،طراح
موشن گرافیک ،تجربه فعالیت در کانونها و انجمنهای دانشگاهی ،برگزار کننده
رویدادهای دانشجویی مختلف.

محیا شکوه
توسعه دهنده کسب و کار

کارشناس ارشد کسبوکار دانشگاه تهران ،تجربه فعالیت در فضای استارتآپی اسپانیا
و ایران.
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شاهد احمدیان
پژوهشگر تحقیق و توسعه

بیش از ده سال سابقه فعالیت پژوهشی و اجرایی در زمینههای الکترونیک ،پردازش
سیگنال و مهندسی پزشکی .ارزیاب شرکتهای دانشبنیان در حوزههای الکترونیک و
تجهیزات پزشکی .عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد شاهرود .پژوهشگر حوزههای
بالکچین و یادگیری ماشینی .فارغالتحصیل دانشگاه شهید بهشتی.

عبدالقیوم حامدینیا
طراح وب و توسعه دهنده سمت کاربرد

برنامهنویس سمت کاربر ،طراح گرافیک وب و تجربه کاربر ،کارشناس ارشد مهندسی
صنایع دانشگاه صنعتی شریف.

حامد اسپرهم
طراح و گرافیست

 15سال سابقه فعالیت در حوزه گرافیک کامپیوتر و طراحی وب ،تجربه فعالیت در
کانونهای تبلیغاتی و شرکتهای خصوصی و مراکز دانشگاهی گوناگون.
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شرکت رستاک میدیا سپهر
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A Blockchain Based Platform for Ride-Hailing
Ecosystem
Real Sharing
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Sharing Real Benefits
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