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خواهی ستایش پس  رس ت  سوچو 
خسس ب یایسس  ام رسساروت یسس ت  سسو

:سوابق در انجمن
صنایع در گروه مدیران جوان انجمن مدیران ١٣٨٢از سال ✓
اصفهان رییس مدیران جوان صنایع ١٣٨۶تا ١٣٨۴سال ✓
صنایع اصفهانعضو هیات رییسه انجمن مدیران ١٣٩۵تا حدود ١٣٨۵سال ✓
اصفهانرییس کمیته صنعت و دانشگاه اتاق بازرگانی ١٣٩٧تا ١٣٩٣✓
مدرس دانشگاه✓
محقق و پژوهشگر و صنعتگر✓

وهمایش ملی صنایع پیشر
:یادآوری
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DECENTRALIZATION امور مالی غیر متمرکز 

قراردادهای هوشمند آینده تجارت

:عناوین کلی صحبت وهمایش ملی صنایع پیشر
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TODAY:   
De. or not to be

1381: e or not to be

وهمایش ملی صنایع پیشر
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WHAT IS DECENTRALIZATION? عدم تمرکز گرایی چیست؟

وهمایش ملی صنایع پیشر
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ی قدرت و به زبان ساده فرآیند پراکندگتمرکززدایی
شزککه هزا . عملکردها از یک مرجع مرکزز  اسز 

شزارکتی غیر متمرکز یزا ظییزر بزه ظییزرس سیهزت  ها  م
ت واحزد یزک قزدرههتند که در برابر کنترل توسز  

 (BTCمقاومزززز  می کننززززد و بیزززز  کززززوی  
ظموظزززه  هزززا از ایززز  مشزززتورتری  ETHاتریزززو و

تمزایز س در سیهت   ها  غیر متمرکزز. ساختارها ههتند
یلی خاص اگر غیر ممک  ظکاشدس معموال خیک مرکز
.دشوار اس 

وهمایش ملی صنایع پیشر

https://exchaino.com/mag/ethereum/
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مرکزز جتان شاهد رشد چشمگیر سیهت  مالی غیزر مت
بود که خود جتش بزرگزی DeFiدیفا یا همان
ه داده هزا  اظصازار  کز. اس تمرکززداییبه سو  

کنتززرل می شززوظدس بززا ۲وب توسزز  چنززد شززرک  در 
یزا بزه عکزارتی همزان  3Web 3.0وب جنزکش

ظهزک  بزه کزاربرانمجددا متمرکزشککه اینترظ  غیر 
یزر منفرد توزیع شزده و حزاال حتزی یزک حاکمیز  غ
 پزییر متمرکز ه  از لصاظ تئور س فنی و عملی امکان

.اسززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز 

وهمایش ملی صنایع پیشر

https://exchaino.com/mag/what-is-defi/
https://exchaino.com/mag/web-3/
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بزا جلز  می تواظزدمکتنی بر بالک چزی  تمرکززدایی 
رخزی س یا هماظطور که باظتخاباتاعتماد مجدد به روظد

ر اسززتدالل می کننززدس بززا مصافیزز  از دموکراسززی د
جوامزعدموکراتیک سزاز سراسر جتانس مجزددا بزه 

ز را اگرچه بالک چی  ظمی تواظد همزه چیز. منجر شود
حززک کنززدس امززا هنززوز هزز  تواظززایی حززک بهززیار  از 

تی و مشکالت اقتازاد  و اجتمزاعیس شزکان جنهزی
را  هزا بی عزدالتی اقتازاد  و باظکهمچنی  مکارزه بزا 

.دارد

وهمایش ملی صنایع پیشر
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ر متمرکزز کریپتوکارظهی ها به عنوان سیهت   هزا  غیز
ه اختراع شده  اظدس در حالی کزه ارزهزا  دیجیتزالی کز

مخالف  با دا  CBDCمی دهدباظک مرکز  ارایه 
کزه بنابر همی  مهزاله برخزی معتقدظزد. آن ها را دارظد

ه مزرد س باظک ها با بازگرداظدن کنترل به دول  هاس و ظز
. کرظزدرا از بزی  بمفتزو  تمرکززدایزی سعی می کننزد 

هزا CBDCبرخی دیگر ه  ظیرشان ایز  اسز  کزه 
فقزز  در رززورتی عالقززه توده هززا را بززه خززود جلزز  

.می کنند که به تمرکززدایی رو   آورظد

وهمایش ملی صنایع پیشر
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: کز پنج رشکل کلی م سیستمهام رالی رتم   زندگیمتمرکزمالیدنیایدرماکهاستزیادیسالهای
.میکنیم
.میکنندکنترلراپولیعرضهمرکزیبانکهای

جامانسنتیبانکیمؤسساتطریقازوامدهیواستقراض
درهیتوجقابلاخیر،پیشرفتچندسالبااینحال،در.میشود

:جملهازاستگرفتهصورتمالیسیستمهای
قطریازهمتایان،چهارچوبایندر.غیرمتمرکزمالیتأمین
کنترلمتمرکزیسازمانهیچتوسطکهمشترککلدفتریک

.میکنندتعاملخوددیگرهمتایانبانمیشود،
DeFiلیدیکمشکلپنجحلبرایراتوجهیقابلپتانسیل

:میدهدارائهمتمرکزمالیتأمینباارتباطدرزیر

متمرکزکنترل ●
محدوددسترسی ●
کارآمدینا ●
عدم تعامل و ترکیب پذیری،●
شفافیت●
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دررد ست  سپردهتا  44چتار باظک بزرگ 
دررزد سزت  در 15را در مقایهه بزا بیمه شده 

جالز  ایز  اسز  کزهظکتزه . دارظد1984سال 
ه سزایر بزایزاالت متصزده ظهزک  سیهت  بزاظکی 

ز کمتزر  کشورها ماظند بریتاظیا و کاظادا تمرکز
!دارد

اد  زیزالیزه هزا  تمرکزز : کنترل متمرکز .1
وکارهزا که و مارن کنندگان بیشتر . دارد

که با یک باظک واحد و مصلی سروکار دارظد
یزردادن تغی. ظرختا و کارمزدها را کنترل میکند

  ای  باظکتا امکاظپزییر اسز س امزا ممکز  اسز
.  باشدپرهزینه 

: کز پنج رشکل کلی م سیستمهام رالی رتم  
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بززرا  بهززیار  از کززاربران سیهززت  مززالی سززنتی
ات وامدهی پوشش کمکود ظقدینگی باید به عملی

ته وابهززبااینصززالس . روزپرداخزز  متوسززک شززوظد
صزدود بزه به مؤسهات باظکیس دسترسی ظامبودن 

ثزال بزه عنزوان م. منابع مزالی را تمزمی  ظمیکنزد
وچک تجارت کممک  اس  یک باظک به یک 

اختاززاصظوپززا اعتمززاد ظکنززد ووامززی را بززه آن 
وا  کززارت اعتکززار  ممکزز  اسزز  یززا . ظدهززد

۲0د بززرا  بازپرداخزز  بایززراپیشززنتاد کنززد کززه 
ود کزه شزباظک برگرداظزده درردسود اضافه به 

.باالیی اس ظرخ 

: دسترسی محدود.2
بززه میلیززارد ظفززر بززدون وابهززتگی1.7س امززروزه

و فعالیز  باظکتا فعالی  میکننزد و گزرفت  وا 
هززیار در دظیززا  تجززارت اینترظتززی بززرا  آظتززا ب

.اس چالش براظگیز 

: کز پنج رشکل کلی م سیستمهام رالی رتم  



اصفهانصنایعمدیرانانجمن

ود سزپرده ظرخ سدر سیهت  باظکی فعلیس 
ا  بزاال بهیار پایی  و ظزرخ بازپرداخز  و

ینزه باقی می ماظزد  زیزرا باظکتزا بایزد هز
رزنع  بیمزه.ها  خود راپوشش دهنزد

ظموظززه دیگززر  از ایزز  ظززا کارآمززد  را 
.ارائه میدهد

:   ناکارآمدی . 3
ر  هزینه ها  واسزطه گزوجوهس و کند پرهزینه اظتقال 

اظی در اظجزا  مهتقی  و غیرمهتقی س فقدان امنی  و ظاتو
کاربران ترا کنشتا  کوچک که بهیار  از آظتا برا 

. آشکار ظیهتند

: کز پنج رشکل کلی م سیستمهام رالی رتم  
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:عدم قابلیت تعامل.4.
ی و بزا مؤسهزات مزالی سزنتکه  وکارهزا و کاربران 

قابزک را قدیمی در مصیطی سروکار دارظد که ارتکاط مت
یهزت  مزالی میزداظی  کزه سبه خوبی . امکاظپییر ظمیکند

هزینزززه هزززا  بزززاال  حفززز  ایزززاالت متصزززده بزززرا  
ک اظتقزال پزول از یز. اسز طراحی شزده سوئیچینگ 
ظی وپیچیزده بیدلیک طوالمیتواظد مؤسه دیگر مؤسهه به 

.باشد

: کز پنج رشکل کلی م سیستمهام رالی رتم  

:شفافیت.5
سیهزززت  مزززالی فعلزززی شزززفان

العزات اطمشتریان باظک . ظیه 
سززالم بهززیار کمززی در مززورد 

.دارظدمالی باظک خود 
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:داردای  پنج مشکک دوسویهپیامدها  .
نجر اول اینکه بهیار  از ای  هزینه ها م

تعنوان ب. به کاهش رشد اقتااد  میشود
ا  مثالس ا گر ظرخ وا  به دلیزک هزینزه هز
ه قدیمی بزاال باشزدس پزروهه هزا  سزرمای
 س گززیار  بززا کیفیزز  بززاال ممکزز  اسزز

.ظادیده گرفته شوظد

ید باعز  تزداو  و یزا تشزدمشکالت دو س ای  
س ا کثر ریتاسیاستگیادر تما  . ظابرابر  میشوظد

یزک : اشدمرد  موافقند که باید فررتتا برابر ب
ال  بزودن ایده و سزپروهه باید براساس کیفی  

.طرح اجرا تأمی  شود و ظه عوامک دیگر

:پیار ها
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الی که در عصر دیجیتاست به طور کامل با زیرساختهای مالی ما نتوانسته 

دیددی فرصتهای جمالی غیرمتمرکزامور . شودآن زندگی میکنیم سازگار 

قوه بدالبده طدور مثبدت آن جنبده این فناوری نوپا است، اما . ارائه میدهدرا 

.استتحول آفرین 

Decentralized Finance
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:وتوب یه ترز اتزها

تکزوی  منطقزی کاربردهزا  بیاتریو  به ظزوعی توسزعه 
را ند قراردادها  هوشزمتصقق یافت  اس   زیرا امکان 

ل کچی  کدهایی ههتند که رو  یک با. فراه  میکند
یتززا و کنتززرل دارایزظززدگی میکننززدس میتواظنززد ضززم  

مشززارک  س دادهتززا و بززی  داراییتززاتعززامالت س دادهتززا
راردادهزا  ظرفیز  ق. شککه را تعریف کنندکنندگان 

داد پلز  فزر  قزراریزک به عنزوان هوشمندس اتریو  را 
.تعریف میکندهوشمند 

اعز  خزاص ببزه طزور و سایر پلتفرمتا  قرارداد هوشمند اتریو  
اجززا  پشزتیکان ایز  . شزدظدdAppیا برظامه غیرمتمرکز ایجاد 

ه شزده ساختقابک تعامک و شفان قراردادها  هوشمند با برظامه ها 
نندس که در رورت وجود زظجیرها  که رو  آن زظدگی میکاظد 

به همتایان ً با هز  تعامزک dApps. به حیات خود ادامه میدهند
تقیما داشته باشند و ظیاز به یک شزرک  یزا اجزازه میدهزد تزا مهز

بزی  را ازتعزامالت برظامزه هزا بزرا  تتاتر سازمان به عنوان مرکز 
د کزه مشزخ  شزبرظامه هزا بزه سزرع  معرفی ای  پس از . بکرظد
.مالی خواهد بودبرظامه ها  جزو dAppsاولی  

:ا  یوم
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بده شدی کده تبدیل  DeFiاپلیکیشنهای مالی به جنبش به سمت حرکت 
-sourceمالی منبع بداز ٔەالجاد و ترکیب بلوکهای سازنیدنبال  open 

پیچیددیب بددا حددیاک  ا ددحکا ک و حددیا کاددر ارز  بددرای در محصددو   
100خیما  به مشتری بدا دارالیهدای ارائه از آنجالی که . کاربران است

در سدح  سدازمان ینلنده متتداوتی ندیارد  د ری میلیدون 100لا د ر 
بدا معندی دار مدالی زلرسداختهای که تمدا  معتقینی DeFiطرفیاران 

ا رارز  بیشدتری کراردادیای یوشمنی جدالزنل  میشدود کده میتواندی 
.کنیکاربران فرایم برای گرویای بنرگتری از 
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:پس مجددا میگیم که دیفای یعنی

DeFiاساسا  

به عنوان که یای مالی است dAppلک بازار رکابتی از 

مانندددی مبادلددده  وا  و توکندددالن ابتدددیالی مدددالی امدددور 

یدب آنهدا از اردرا  شدبکه و ترک. میکننیعم  (توکنسازی)

از و جدب  سدهم بیشدتر بدازار DeFiمحصو   مجید 

.  میبرنیسنتی سود مالی اکوسیستم 
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حاال دیفای در چه محیطی و بر چه اساسی کار میکنه؟

:بالک چین 

لک سیستم غیرمتمرکن است DeFiکلیی تما  موارد موجود در 

سدتنی یندر  افدناری کچینها پروتکلهای بال   . کچی بال لک : لعنی

اجازب میییندی تدا تحدت فرتدیا  و    طرف اساساکه به چنیل  

هدا الد  دادی. مشترک بیون اعتماد به لکیلزر عم  کننیدادب یای 

دراکدال  مقصدی اطالعا  مکدان و   ماننی چینی باشیمیتوانی یر 

.به لک توک تأمی  لا اطالعا  مربوط ٔەزنجیر
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قرارداد هوشمند چیست؟

: پلتفرم قراردادهای هوشمند

اسدت کده کرارداد یوشدمنی پلتتر  لک DeFiلکی از اجنای مهم 

را لک شبکه پرداخدت سدادب اسدت وکابلیتهدای زنجیدربفراتر از 

داد کدرار. الد  پلتتدر  اسدتنمونده اولیده اترلدو  . افنالش میییی

ر دتوک  یای دلخواب را لا دادب یا است که میتوانی کیی یوشمنی

. الجاد وتبیل  کنیآن تعلق دارد کچینی که به با ی بال 
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حاال دیفای در چه محیطی و بر چه اساسی کار میکنه؟

به طور خالصه ،

نش را بدرای یدر ندور تدرا کدکوانی ال  پلتتر  به کاربر اجازب میییی تا 

ای عملکردیرمنگباری نمودب و حتی دارالیهای کمیا  را با بیون اعتماد 

ا رکراردادیدای تجداری سدنتی بسیاری از بندییای . کنیتخصصی الجاد 

ی بده  دور  الزدورلتمیوشدمنی منتقد  کدرد تدا میتوا نبه لدک کدرارداد 

کراردادیای یوشدمنی فراتدر از امدور مدالی یسدتنی و شدام  . اجراشونی

.زنجیرب تأمی  میشونیبازی  میلرلت دادب و 
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:توکنهای سهامی 

:Tokens Equityسهامیتوکنهای 

ی یمانند. سدهمی در لدک شدرکت اسدتٔەبیان کنندیتوک  سهامی 

مشخصددی از کدد  سددهم دلزددری سددهامیاران در ددی خرلددی یددر 

وک  معندی دار بدی  تدتتداو  تنهدا. شرکت را در اختیار میزیرنی

ای توکنهد. آن اسدترو  ربت مالکیت در سها  سنتی و سهامی 

بال سهامی شرکتها را کادر میسازنی تا سها  را از طرلق فناوری

.نمالنیک چی  وبیون کت  کردن سرماله گباران تأمی  مالی 



اصفهانصنایعمدیرانانجمن اصفهانصنایعمدیرانانجمن

:فقط انواع سایر توکنها 

:سایر توکنها

توکنهای کاربردی

کمیتیتوکنهای حا 

معاوته غیرکاب توکنهای 

معاوتهکاب وکنهای 
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:وام از موارد مهم دیفای

:وثیقهوامهای تحت 

و به DeFiو وا  شالی مهمترل  مکانیسمهای مالی است که در بییی 

.  در امور مالی سنتی وجود داردطورکلی

ا  ومتقاتی تعلدق بزیدرد مدا ال فرد می  زمان کوتاب به یر وامی که در 

وریقده بده النا . معادل لا اتافی پشتیبانی شودوریقه بالی توسط فوری 

.طرف مقاب  جلوگیری میکنیبییی پرداخت در کراردادی از کصور 
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:فقط اشاره به وامها در دیفای

(:غیروریقه ای)وامهای فلش 
: اسدیدر امور مالی سنتی است  اما با لک تتاو  اسوا  فوری وا  فلش شبیه به . 

.بازپرداخت در معامله موردنیاز است و توسط کرارداد یوشمنی اجرا میشود

مدی  زمدان وامهای فلش اساسا دارای رلسک بازپرداخت طرف مقاب  لدا رلسدک 

. نیستنی

و آن خود به کدار میزیدردمورداستتادب موردنظر لا کاربر با موفقیت وا  را برای 

ه کام  در ترا کنش   بازپرداخت میکنی  لدا تدرا کدنش بدا شکسدت مواجدبه طور را 

!استکردب کرض نتغییر میکنی که گولی کاربر پولی یمه چین به گونه ای میشود و 
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:وام از موارد مهم دیفای

:نکته مهم وام

کداربر الد  امکدان را میییدی کده از فر دتهای فلدش بده وامهای 

کندی اسدتتادب( آربیتراژ )در بازار تأمی  مالی آنی خرلیوفرو    

ه یدر ال  کابلیت بد. مجیدا تامی  مالی کنی  وامها را بیون وریقهلا 

داشدتهفر دتهالی دسترسدی مییییتابده کسی در جهان اجدازب 

.نیاز داردبسیار زلادی سرماله گباری به معمو   باشی که 
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را حل میکندآنها DeFiمشـکالتی که 

:کارآمدینا 
. DeFi رلت را میلا حکاک کم و دارالی با ی میتوانی ترا کنشهای مالی با حجم

.لک  بار سازمانی بنرگ برای امور مالی سنتی استبه طورکلی کنی؛ که 

: محدوددسترسی 

رتر پیادب سدازلهای مقیداپ پدبلبه سمت یمانحور که پلتترمهای کرارداد یوشمنی 

ادر بده کاز کاربرانطیف وسیعی و کایش مییابی کاربران مشکال    حرکت میکننی

ال  کراردادیا میشونیاستتادب از 
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را حل میکندآنها DeFiمشـکالتی که 

:عدم شفافیت

هدا طرفیمه . به یمراب دارنیفوالیی را شتافیتکراردادیای یوشمنی از نظر 

میتوانندی   حدی نیدازدر گداب یسدتنی و آ مینان سرماله طرف مقاب  خود از 

خوانندی  یر کیا  از طرفی  میتواننی کرارداد را ب. ببیننیرا نحوب توزلع وجوب 

.در مورد شرالط توافق کننی و یرگونه ابهامی را برطرف نمالنی
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را حل میکندآنها DeFiمشـکالتی که 

: رل متمرکزکنت

هدای شدتاف به پروتکلهالی باولژگیکنترل گباری وا ال  کنترل متمرکن را با 

ز پدیش جامعه سهامیاران لاحتی لک الزدورلتم ا. ا ال  میکنیتغییرناپبلرو

ندر  تدور  ماننی  DeFiیای موجود در dAppتعیی  شیب میتوانی پارامتر 

باشدی  ولژب برای لدک مدیلر دارای امتیازا  dAppا گر لک . کنیرا کنترل 

ی بده راحتدگاب یستنی و یر کاربری میتوانی یمه کاربران از ال  امتیازا  آ 

. کنیال  امتیازا  لک رکیب الجاد برای 
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:و اما نتیجه

لی نسبت بده امدور مداکانع کننیب ای مالی غیرمتمرکن منالای امور 
و عامد کابلیدت ت  کدارالی  دسترسی  تمرکنزدالیزمینه سنتی در 
ی میییدمدالی اجدازب امدور تمرکنزدالدی بده . فرایم میکنیشتافیت
فدرآوردب یدایجمعدی مالکیدت کنترل با دستی وبه طدور تابیون 

چینی که میتواندی بدرای لدک -مالی را در اختیار جامعه کرار دیی 
.کاربر معمولی خحرنا ک باشی
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:و اما نتیجه
کال علم پیش رو بسیار سخت و سخت فهم است

....اما
ت بده بالی به سرعتجار  آلنیب گرلنی نیست برای 

.سمت آن شتافت
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:با سپاپ از 

یییت میلرب 
ارجمنی انجم  
میلران  نالع

یمرایی شما و 
عنلنان


