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ا�ن گزارش توسط تیم �یتستان �رای اکوسیستم استارت آ�ی و رمزارزی ا�ران تهیه شده است.

 با توجه به در جریان �ودنِ مرحله «سرمایه پذ�ری �یتستان»، می توانید از طر�ق لینک ز�ر نسبت به سرمایه گذاری در �یتستان و 

تملک بخشی از سهام شرکت، اقدام فرما�ید.

شرکت در �رسشنامه سرمایه پذ�ری �یتستان

https://survey.porsline.ir/s/Jb0QiGq/
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مقدمه

 جهان امروزِ ما، به سرعت به سمت دیجیتالی شدن گام �ر می دارد. اگر کسب وکارهای امروزی، انقالبی �ر صنا�ع �یش از خود، 

 باشند، کسب وکارهای فردا، کودتا�ی تمام ع�ار �ر جهان آفال�ن قبل از خود خواهند �ود.

 سرعت سرسام آور ا�ن تحول دیجیتال و استق�ال روزافزون از رمزارزها خصوصا طی سه سال گذشته، ما را �ر آن داشت تا مسیر 

 جدیدی را آغاز کنیم.

  �یتستان» حاصل ا�ن تالش و هم فکری جمعی است. پس از گذشت یکسال از شروع فعالیت  �یتستان، تصمیم به ارائه گزارش«

 جامعی از فعالیت هایمان، در جهت شفافیت هر چه �یشتر در اکوسیستم استارت آ�ی و در �ین فعاالن ا�ن حوزه گرفتیم.
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 اختراع �ول، اگر مهم تر�ن ابداع بشر ن�اشد، بی شک در زمره مهم تر�ن اختراعات  دن�ا قرار می گیرد.

 �ول در واقع نوعی «قرارداد اجتماعی» است. وسیله ای �رای سنجش ارزش هر چیزی و �یمانی از مجموع 

 قراردادهای اجتماعی بی شماری که ما انسا ن ها با همدیگر داریم.

 �رای مدت های زیادی، فرض �ر ا�ن �وده است که ارزش �ول باید به «پشتوانۀ آن» باشد. پشتوانه  ای که 

  می بایست جنسی به غیر از خود �ول داشته باشد. در واقع تا مدت ها �ولی قابل م�ادله �ود که به 

وسیله دارا�ی ارزشمند دیگری پشتی�انی شود.

�ول و ت�ادالت مالی

امروزه می دانیم که چنین تعریفی از اساس اشت�اه است؛ در واقعیت:

ارزش �ول �یش از هر عامل دیگری، به «توافق �ین انسان ها» وابسته است.

 در واقع مالکیت و ارزش ا�ن �ول ها، با «اجتماع انسانی» و «توافق همگانی» ارزش گذاری و اعت�ارسنجی 

می شده است.
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فصل اول: �ول، ت�ادالت مالی و اعت�ارسنجی همگانی



 با حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال، مسئله ارزش گذاری و اعت�ارسنجی رنگ و �وی دیگری به خود گرفته  است.

 جهان امروز، منتظر هیچ مرجعی �رای ارزش گذاری نمی ماند. ارزش گذاری در دن�ای امروز، �یشتر از هر چیزی به «اعت�ار جمعی» وابسته 

 است.

 البته طبیعی است که در عصر اینترنت و شبکه های اجتماعی که رنگ دیگری به پدیده «تأ�ید جمعی بشری» بخشیده اند، اعت�ارسنجی 

 اقتصادی هم سمت و سو�ی متفاوت تر از همیشه به خود گرفته  باشد؛ به خصوص در دن�ای رمزارزها (Cryptocurrencies) که 

اعت�ارسنجی به «شبکه» و مفهوم «جمع» یا «اجماع» وابسته است.

اعت�ارسنجی همگانی و جهان دیجیتال

ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده و غیرقابل دستکاری. :Cryptocurrency .1

1
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 در ا�ن م�ان، همه چیز در دن�ای وب هماهنگ �یش می رود. تقر��ا از زمانی که وب از ARPANET  و1به سمت وب  

.   حرکت کرده است، تما�ل به ایجاد «تجارب جمعی»، بس�ار �یشتر به چشم می خورد5 و 4، 3 و اخیرا وب 2بعدها وب 

 در ا�ن �ین، باور داریم که اینترنت، تجربه همگانی شدن همه چیز است. از «تأ�ید همگانی» تا حرکت به سمت قراردادهای مالی، 

تأ�ید جمعی تراکنش های شبکه های بالک چینی و مکانیزم های اجماع موجود در رمزارزها، در ا�ن مثال قرار می گیرند. 

ARPANET Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0 Web 4.0 Web 5.0

1

23

اولین شبکه سوئیچیگ بسته های اطالعات در دن�ا که پس از مدتی تبد�ل به اینترنت جهانی شد. :ARPANET .1

یک سیستم ثبت اطالعات و گزارش که با استفاده از رمزنگاری و توز�ع داده ها، تقر��ا امکان هک، حذف و دستکاری اطالعات آن وجود ندارد. (BlockChain): 2. بالک چین

روش ها�ی که در شبکه های بالک چینی، �رای تصمیم گیری مستقل از یک نهاد مرکزی بکار گرفته می شود. (Consensus Mechanism): 3. مکانیزم اجماع

به اینجا در حال مهاجرت هستیم!
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 امروزه حتی می توان از تکنولوژی بالک چین و رمزارزها به عنوان بخشی از انقالب صنعتی چهارم یاد کرد: ز�را می توان با

 هویت شخصی و حفاظت شده و از طر�ق خردِ جمعی، تراکنش های مالی تحت نظارت شبکه را با کم تر�ن تالش و دخالت انجام

داد.

امن �رای همه غیر قابل کنترل توسط دولت ها
ا�ن

احراز هویت قابل اعتماد کمتر�ن سختی �رای انتقال
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فصل دوم: بالک چین، غیرمتمرکزسازی و دن�ای رمزارزها



مسئله ا�ن است که جهان امروز، با سرعت بس�ار زیادی در حال دیجیتالی شدن است.

«آینده همۀ صنا�ع دیجیتالی است و ا�ن آینده از آن چیزی که فکر می کنید به شما نزدیک تر است».

نسل قبلی استخراج نسل فعلی استخراج

1

ناخدا�ی دیجیتال، دکتر مهدی شامی زنجانی، فراز نبیی، شادی ا�ران دوست .19



 در عصر ما فناوری صرفا توانمندسازی نیست، بلکه همه چیز است. از همین رو، اق�ال به سیستم های کارآمدتر �رای رفع مسائل 

 روزمره زندگی به سمت و سوی افزایش «نظارت جمعی» و «همگانی» سوق داده می شود. در واقع، جهانِ آینده از سو�ی �ر 

 کاهش نظارت مرکزگرا تأکید دارد و از سوی دیگر سیستم های «غیرمتمرکز» را تقویت می کند. ا�ن سیستم های غیرمتمرکز، در 

1فناوری ها�ی نظیر بالک چین به خوبی نمایان شده اند.

ناخدا�ی دیجیتال، دکتر مهدی شامی زنجانی، فراز نبیی، شادی ا�ران دوست .110



 وابستگی روزافزون جهان امروز به نقل و انتقالت مالی و لزوم استقالل هرچه �یشتر ا�ن فرآیندها از دولت ها و بانک ها، جهان 

 را به سمت و سوی استفاده از ارزها�ی سوق داده است که در کنترل نظام های اقتصادی و دولت ها ن�اشند.

 ا�ن ارزها که معروف تر�نِ آن ها، «�یت کو�ن» نام دارد، امکان ارت�اط مالی فرد به فرد را بدون ن�از به دخالت و حتی نظارت 

شبکه های بانکی و دولتی، با سرعت، امنیت و هزینه بس�ار مناسب، فراهم ساخته اند.

تراکنش ها�ی امن تر 

شفاف و غیر قابل دستکاری

ارزان تر از سا�ر روش های نقل  و انتقال �ول

دن�ای مالی غیرمتمرکز

Satoshi Nakamoto, 2005. Bitcoin Whitepaper .1

1
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 «امور مالی غیرمتمرکز  Decentralized Finance  یا همان دی فای، به مجموعه ای از �رنامه های کار�ردی اشاره دارد که می توانند امور

 مالی مهمی مانند دریافت وام و دیگر تعامالت مالی را به صورت غیرمتمرکز و بدون ن�از به واسطه انجام  دهند. به ع�ارت دیگر، دیفای 

 یک �روژه نیست، بلکه یک اکوسیستم از صدها �روژه گوناگون است که همه آنها خدمات مالی غیرمتمرکز ارائه می دهند».

 دن�ای رمزارزها و خدمات بالک چینی بس�ار گسترده است. خدمات متنوعی که از سیستم بانک داری و ت�ادالت مالی تا مد�ریت زنجیره 

 تأمین، سالمت، محتوا و خبررسانی، امالک و مستغالت، انرژی و البته کار�ردهای مختص حاکمیت اعم از سیستم رأی گیری، تشخیص 

 هویت، اخذ مال�ات و قانون گذاری را شامل می شوند.

هر چند سیستم های بالک چینی کار�ردهای  فراتری از ا�ن موارد در صنعت نیز دارند.

�رنامه های ارائه وام بصورت غیرمتمرکز

سرویس های مالی غیرمتمرکز

اکوسیستمی از صدها �روژه

( (

1

 �روژه  های
DeFi

.1blog.bittestan.com/what-defi-means/12



 تکنولوژی بالک چین، به همراه واقعیت افزوده، شبکه های اطالعاتی       ، اینترنت اش�اء، �رینترهای سه بعدی و تکنولوژی ها�ی از 

 قبیل خودران ها و گجت های �وشیدنی از جمله مهم تر�ن پایه های انقالب صنعتی چهارم به شمار می روند.

 انقالب صنعتی چهارم، دقیقا در مقابل «عرضه» و «تقاضا» ایستاده است. آن جا�ی که هر ن�ازی با یک پاسخ منحصر به فرد،

 سر�ع، امن و دقیق پاسخ داده شود. تکنولوژی بالک چین یکی از مهم تر�ن ا�زارها �رای تبد�ل محصوالت، خواسته ها و 

پاسخ های انقالب صنعتی چهارم به «تجاری سازی» و «ثروت سازی» است.

5G

 ماشینی شدن،

نیروی بخار، نساجی

نسل اول نسل دوم

 تولید انبوه، خط تولید،

انرژی الکتریکی

نسل سوم

 اتوماسیون،

کامپیوتر و الکترونیک

نسل چهارم

 هوش مصنوعی،

اینترنت اش�اء، بالکچین
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 شاید اگر امکان داشت که مارشال مک لوهان و باک مینستر فولر را به

 زندگی بازگردانیم، دن�ا�ی که مشاهده و درک می کردند چیزی فراتر از

 �یش �ینی ها، تصورات و «رسالتی» می �ود که �ر عهده خود می دیدند.

 آنان تکنولوژی را یک تحول بن�اد�ن در جهان می دیدند که قرار است

 تمام انواع �یشین خود را نا�ود و دوران جدیدی خلق کند. در عوض،

 تکنولوژی امروز صرفا خالقیت را نا�ود نمی کند، بلکه وابستگی های ما 

 به جهان گذشته را در ترکیبی نوستالژیک حفظ و ارائه می کند.

 به ع�ارت دیگر، تکنولوژی دستاوردهای جهان گذشته را به شکل جدیدی 

 ارائه می کند، �رای مثال سرویس تاکسی اینترنتی را جایگز�ن روش سنتی

 درخواست و استفاده از تاکسی می کند، �رای ت�ادالت مالی، شکل جدیدی

 از �ول عرضه می کند و فرآیند خرید را با توجه به ن�از، خواست و فهم

مخاطب، بهینه سازی می کند.

اقتصاد دیجیتال

Philosopher, Theorist of Media Theory

Architect, Systems Theorist, Author, 
Designer, Inventor, And Futurist.
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 با اینکه تا دیجیتالی شدن تمام بخش های اقتصاد راه زیادی باقی مانده

 است، اما تا همینجا هم بخش های بس�ار مهمی به سمت دیجیتالی

 شدن قدم �رداشته اند.

 اقتصاد دیجیتال امروز، سهمی نزدیک به 6/9 درصد از اقتصاد آمریکا را

  تریلیون دالر در سال3/1به خود اختصاص داده است: معادل حدود  

           که رقم شگفت انگیزی است. ا�ن رقم بسته به کشور مورد

15/5 درصد تا �4/5ررسی و تعریف ارائه شده از اقتصاد دیجیتال، از    

 درصد از سهم اقتصادها را به خود اختصاص داده است.

 در آمریکا، میزان رشد سهم اقتصاد دیجیتال در بازه زمانی دوساله 

،   درصد �وده است. در ا�ن م�ان سهم67)، �یش از 2017 تا 2015(از 

 شرکت ها�ی نظیر آمازون از کل ا�ن رقم، 40 درصد �رآورد شده است؛

 همینطور شرکت علی بابا �یش از 60 درصد از اقتصاد خرده فروشی

آنال�ن چین را در اخت�ار خود گرفته است.

.1UNCTAD, World Investment Report, 2020; https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2769

 سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد

(بسته به هر کشور)

4/5%15/5% تا

1

(2015 - 2017)

2017
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رایانش ا�ری

رشد اقتصاد دیجیتال، ارت�اط نزدیکی با چند�ن فناوری �یشگام دارد و مستقیما از طر�ق داده ها تغذیه می شود.

 جهان ما هنوز ابتدای راه اقتصاد داده محور است; با ا�ن حال، کماکان خیلی از مفاهیم اقتصاد دیجیتال تازه و بد�ع اند و هنوز در دن�ای 

ما جا نیفتاده اند. در واقع هنوز جای زیادی �رای تبیین و توضیح آن ها داریم و هنوز به صورت کامل آن ها را به خدمت نگرفته ایم.

گیگابایت ترافیک در روز

100

1992
گیگابایت ترافیک در ثانیه

2002

100

2017
گیگابایت ترافیک در ثانیه

۴۶,۶۰۰

2022
گیگابایت ترافیک در ثانیه

150,700
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 کسب و کارهای بالک چینی در اقتصاد دیجیتال

 همان طور که اشاره شد، کسب و کارهای بالک چینی، سهم �زرگی از عصر صنعتی چهارم را در اخت�ار گرفته اند.

 شبکه ها و اکوسیستم های �زرگ بالک چینی، ضمن تسهیل فرآیندهای کسب و کاری، یک ویژگی مهم به دن�ای کسب و کارهای 

 آنال�ن افزوده اند:

افزایش سرعت، امنیت و سهولت ت�ادالت مالی.
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نمونه شرکت های �زرگی که در ا�ن زمینه فعال اند: 

در حوزه فین تک فعال است و یک �ورتفولیوی دیجیتالی، �رای خرید و فروش انواع رمز ارزهاست. Coinbase

 در حوزه نرم افزار فعال است و اکوسیستمی بالک چینی �رای راه اندازی انواع ز�رساخت های کسب و کاری

است.
BLOQ

 یکی از قدیمی تر�ن شرکت های جهان در زمینه خودروسازی است که با کارخانه های رنو،            و جنرال 

 موتورز یک اکوسیستم بالک چینی واحد تشکیل داده  است و در بخش پژوهش و توسعه روی ا�ن

سیستم کار می کند.

FORD

 بایننس، یک صرافی آنال�ن ارزهای دیجیتال است که پلتفرمی جامع �رای ترید انواع رمزارزها، فراهم کرده

 . ، ا�ن صرافی از نظر حجم معامالت، به �زرگتر�ن صرافی دن�ا تبد�ل شده است۲۰۱۸است. از ژانویه 
Binance

(Financial Technologies): به معنای کار�رد نوآورانه فناوری در ارائه خدمات مالی است. فین تک1.

سبدی متشکل از چند�ن دارا�ی  سرمایه ای �18ورتفولیو:2.

BMW
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 در زمینه نرم افزار، سخت افزار و فناوری اطالعات فعال است و �زرگ تر�ن شرکتی است که روی بالک چین 

  میلیون دالر سرمایه گذاری ا�ن غول فناوری روی بخش پژوهش و توسعه200سرمایه گذاری کرده  است.  

 سیستم های بال ک چینی باعث شده  است که IBM  شرکت �زرگ دن�ا220بتواند تا کنون به �یش از  

خدمات نرم افزاری �ر پایه بالک چین ارائه کند.

IBM

STEEM نوعی شبکه اجتماعی �ر پایه بالک چین است که در آن می توان از محتوای شبکه های اجتماعی کسب درآمد 

 کرد. تاکنون ا�ن شرکت �یش از 40 میلیون دالر در قالب توکن اختصاصی خود به تولیدکنندگان محتوا

�رداخت کرده  است.

 در زمینه تکنولوژی های فضا�ی و هوانوردی فعال است و از تکنولوژی بالک چین �رای توسعه 

 جنگ افزاری خود بهره می �رد. �یشتر�ن استفاده ا�ن شرکت از تکنولوژی بالک چین در بخش امنیت 

سا�بری �وده  است.

LOCKHEED 

MARTIN
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 ت�ادل امن، سر�ع و دقیق، یکی از مهم تر�ن دستاوردهای انقالب صنعتی چهارم در قالب تکنولوژی بالک چین و به خصوص ظهور 

 �یت کو�ن �وده است. تضمین امنیت ت�ادالت از طر�ق ناشناس ماندن در داخل شبکه و همچنین امکان جابجا�ی سر�ع و 

 بی واسطه ی �ول، آن هم تنها با چند کلیک، سرعت و �ویا�ی زیادی به ت�ادالت مالی بخشیده است. هر چند هنوز ا�ن روش در 

بس�اری از اقتصادها و حکومت های دن�ا مورد پذ�رش قرار نگرفته است و نقدهای بس�اری به آن وارد است.

دن�ای رمزارزها

20



رمزارزها در مقایسه با سا�ر دارا�ی ها، مزیت های متعددی دارند که در جدول ز�ر به آن ها اشاره شده است:

کممتوسطزیاد
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 مزیت های �یشمار ارزهای دیجیتال، افراد زیادی را در جوامع مختلف به خود جذب کرده است.

 در ا�ن م�ان، وجود بستری امن �رای انتقال دارا�ی های دیجیتال و همچنین محلی �رای ذخیره  سازی آن ها، ضرورت بس�اری دارد.

 شاید ا�ن دلیلی است که �یشتر کسب و کارهای بالک چینی روی بخش خدمات مالی تمرکز دارند.

 صرافی های آنال�ن بستری امن �رای انتقال دارا�ی های دیجیتال و همچنین محلی �رای بخش مهمی از ا�ن خدمات را ارائه می کنند

که «�یتستان» یکی از آن هاست.

Version 1.0
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 �یتستان یک مجموعه هم بن�ان گذار نهاد است که با هدف تسهیل روابط �ولی و بانکی ا�ران�ان (حوزه رمز ارزها) در پا�یز سال

            در مرکز نوآوری کسب و کار دانشکده مد�ریت دانشگاه تهران شروع به کار کرد.

 نمونه محصول اولیه قابل ارائه �یتستان، یک صرافی از نوع OTC است که با استق�ال و پذ�رش کار�ران ا�رانی مواجه شده

 است. مسیر توسعه ا�ن محصول، به سمت ارائه کیف �ول رمزارزی و ریالی و پس از آن، ایجاد بستری �رای معامالت همتا به 

 همتا            �یش خواهد رفت.

 ایجاد بستری امن، شفاف و کارآمد �رای ت�ادل راحت و به دور از �یچیدگی های مرسوم انتقال و ذخیره سازی رمز ارزها، همواره 

هدف اصلی طراحان محصول ما �وده و هست.

1398

(P2P)

معرفی

1

2

OTC Exchange

P2P

:(Over The Counter) نوعی صرافی است که با فراهم آوری نقدینگی، به عنوان یک طرف معامله امکان انجام معامالت با کار�ران را در قیمت های لحظه ای بازار فراهم می سازد.1.

:(Peer To Peer).پلتفرمی �رای انجام معامالت مستقیم افراد با یکدیگر، در قیمت های مشخص است .2
23

فصل سوم: معرفی �یتستان و نقشه راه محصول



  نفر است که در ساختاری هوشمند، نظام یافته و قابل توسعه فعالیت�۲۷یتستان، در آستانه یک سالگی خود، تیمی متشکل از  

 می کنند. ا�ن ساختار در قالب بخش های ز�ر توسعه �یدا کرده است:

 فروش و پشتی�انی، بازاریابی و محتوا، طراحی محصول، فنی و همچنین دپارتمان های مالی و حقوقی 

 هریک از ا�ن گروه  ها، مستقل از هم اما در یک راستا و در جهت تحقق اهداف کوتاه مدت و بلند مدت �یتستان گام �رمی دارند.

 بخش های مر�وط به امنیت و تحقیق و توسعه محصول، از طر�ق �رون س�اری توانسته اند ن�ازمندی ها و انتظارات محصول را

پاسخ دهند.
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:  هسته اصلی استوار است6 ساله، قصد توسعه بن�اد مالی را دارد که �ر �3یتستان در کوتاه مدت و در چشم انداز 

 چشم انداز
    ساله 

�یتستان

 چشم انداز
    ساله 

�یتستان

  پلتفرم
 احراز هویت

  پلتفرم
 احراز هویت

 کیف �ول
 نرم افزاری 
 کیف �ول

 نرم افزاری 
  پلتفرم م�ادالتی
 همتا به همتا

  پلتفرم م�ادالتی
 همتا به همتا

  سیستم یک�ارچه پشتی�انی

�رای تمامی بخش ها

  سیستم یک�ارچه پشتی�انی

�رای تمامی بخش ها

  درگاه �رداخت
رمزارزی

  درگاه �رداخت
رمزارزی

  رابط یک�ارچه
کار�ری �رنامه نویسی

  رابط یک�ارچه
کار�ری �رنامه نویسی

33
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 عالوه �ر خدمات و راه حل های فنی �رای ت�ادل رمز ارزها، �یتستان تاکنون در زمینه آموزش و آگاهی بخشی نیز، هم چون رسانه ای آزاد 

 عمل کرده و افزون �ر آن، به مرجع آموزش و دانش ارزهای دیجیتال و تکنولوژی بالک چین �رای فارسی زبانان بدل گشته است. هر 

 چند ا�ن �رای ما تازه آغاز یک مسیر است لیکن بازتاب ظرفیت های ا�ن حوزه، ما را �رآن داشت تا با اجرای استراتژی (UGC) و 

 تغییرات ساختاری عمیق در استراتژی محتوا، به سمت ساختار استاندارد چرخ و فلک محتوا (Content Flywheel) حرکت کرده و به 

 محتوای تولید شده توسط کار�ر، ارزش �یشتری جهت توسعه محتوا�ی قائل شویم و با ورود به ا�ن بخش، ز�رساخت الزم �رای 

تحقق منافع فعالین حوزه آموزش رمز ارزها را فراهم آوریم.

+ =

UGC:(User Generated Content) محتوا�ی که توسط کار�ران خلق  می شود.1.

1
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 اندازه بازار م�ادالت رمزارز در ا�ران، شفاف نیست؛ با ا�ن وجود، طبق �ررسی نقاط روشن م�ادالت رمزارزی در ا�ران و داده کاوی های 

  درصدی سختی شبکه �یت کو�ن، گمانه زنی های10) و کاهش نرخ 1398انجام شده پس از قطعی سراسری اینترنت در ا�ران (پا�یز  

 .  میلیون دالر �رآورد شده است10انجام شده اندازه بازار استخراج رمزارز در ا�ران را حداقل روزانه 

اندازه بازار و سهم ت�ادالت رمزارزها در �ین صرافی های ا�رانی
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 اکنون و با گذشت کمتر از یک سال از تار�خ مذکور، نرخ رشد طرفداران رمز ارز در ا�ران بس�ار افزایش یافته و با اندازه گیری حجم معامالت

 صرافی �یتستان و �ررسی اجمالی حجم معامالت سا�ر صرافی ها، اندازه بازار معامالت روزانه رمز ارزها در ا�ران در کمتر�ن حالت، روزانه 

  60 الی 100 میلیون دالر �رآورد می شود که با توجه به محدودیت های بانکی موجود در ا�ران، تنها 20 درصد از حجم ا�ن معامالت روی

 پلتفرم های ا�رانی انجام می شود و مابقی ا�ن م�ادالت با توجه به ماهیت نگهداری و انتقال غیرمتمرکز رمزارزها و همینطور قرارگیری در

 دسته م�ادالت �یشتر از مقدار مجاز هر کد ملی، در سیستم یک�ارچه �ولی بانکی ا�ران، خارج از ا�ن چارچوب قرار می گیرند. 

.  درصد �رآورد می شود0/005در مقایسه با ا�ن حجم، سهم بازار فعلی �یتستان از بازار رمزارز ا�ران کمتر از حتی 

حجم معامالت رمزارز در دن�ا
 72 میل�ارد دالر
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 مطالعه و �ررسی داده های ثبت نام کار�ران و هم چنین م�ادالت رمز ارز �یتستان در یکسال گذشته، رشد تقر�بی �یتستان را 

 بصورت خطی نشان می دهد و هنوز اثری از رشد نما�ی دیده نمی شود.

   ماه یک�ار، دو �را�ر اندازه قبلی �وده و با توسعه فنی محصول3با ا�ن وجود، حجم و مقدار معامالت به صورت تقر�بی هر  

و جلوگیری از اش�اع فروش لحظه ای، آغاز رشد نما�ی در سیستم دور از دسترس نخواهد �ود.

2X
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 با وجود شرایط خاص تجارت در کشور ا�ران و تغییرات و نوسانات وسیع ارزش �ول ملی �ر تمامی کسب و کارهای موجود و همینطور 

 تحوالت جهانی و�روس کووید-19 در 8 ماهه اخیر، نرخ رشد و ایجاد شغل در �یتستان، همواره مثبت �وده  است؛ به طوری که در 3 ماهه

 اخیر به نرخ هر 10 روز یک شغل رسیده است و با توجه به هزینه ایجاد شغل �رای دولت (60 میلیون تومان الی 400 میلیون تومان به ازای

هر شغل) به سهم خود در جهت ایجاد اشتغال گامی مثبت �رداشته است.
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 �یتستان، همچون سا�ر کسب وکارها با چالش های متعددی در طی �روسه ی توسعه محصول مواجه شده است؛ چالش ها�ی که 

از طر�ق بکارگیری راهکارهای مختلف و �رای رسیدن به بهتر�ن راه حل ممکن مورد �ررسی قرار گرفته اند و به شرح ز�ر هستند:

چالش های فنی اصلی
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 �یتستان یک صرافی آنال�ن OTC است که در آن همه سفارشات خرید و فروش مشتریان، توسط خود صرافی انجام می شود؛ به 

همین دلیل، ن�از داشتیم که سفارشات مشتریان را در صرافی های آنال�ن خارج از ا�ران انجام دهیم.

 - انتخاب �روکر خارجی و ایجاد ارت�اط پایدار با آن

 - توز�ع داده های فنی اصلی روی سرورهای مختلف �رای �یش گیری و کاهش قطعی «سرویس مالی

 - استفاده از چند درگاه بانکی �رای به حداقل رساندن اختالل در سرویس مالی

- همگام سازی نرخ تتر با نرخ دالر در بازارهای داخلی

«

انتخاب �روکر مناسب 

 کاهش میزان
اختالل در سرور

 استفاده از درگاه های
�رداخت مختلف 

 همگام سازی نرخ
تتر با نرخ دالر
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 �یتستان از منظر محصول، در حال �وست اندازی است. ما در ابتدا با ایده ی تسهیل فرآیندهای مالی کار�ران ا�رانی  شروع به کار 

 کردیم.

 پس از گذشت یک سال، در حال �رداشتن گامی �زرگ تر هستیم. با توجه به رشد روزافزون استفاده از تکنولوژی بالک چین و 

 فرصت های بی نظیری که ا�ن تکنولوژی در آینده ای نه چندان دور ایجاد می کند، تصمیم گرفتیم �یتستان را از حوزه ی ارزهای

 دیجیتال به سمت دا�ره تکنولوژی بالک چین  حرکت دهیم.

  محصول جدید که نه تنها می تواند به صورت درون سازمانی استفاده شود بلکه توسط جامعه۶ا�ن تحول �زرگ با  

توسعه دهندگان هم امکان توسعه دارد، ایجاد خواهد شد.

نقشه راه محصول
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 یکی از �زرگتر�ن چالش های پلتفرم های امروزی، درگیری با �روسه احراز هویت بس�ار �یچیده و سخت است.

 ما با توسعه یک سیستم احراز هویت یک�ارچه �ر بستر بالک چین و با استفاده از Oracle های ثالث، می توانیم به صورت کامل 

 مشکل احراز هویت را �رای تمامی کسب وکارهای فین تکی حل کنیم. با دست�ابی به ا�ن گام، می توانیم فضای کسب و کارهای 

ارزهای رمزنگاری شده را امن تر کنیم و میزان کالهبرداری های آنال�ن را به طرز قابل توجهی کاهش دهیم.

 (AML Friendly, FATA Friendly, Community Friendly) سیستم احراز هویت یک�ارچه: .1

  ساله، به گام های۳ و یک �رنامه اجرا�ی توسعه محصول ۱۳۹۹ ماهه که از نیمه دوم سال ۶طی یک �رنامه تحقیق و توسعه  

مهم ز�ر خواهیم رسید:

ا�زاری �رای �رقراری ارت�اط م�ان قراردادهای هوشمند و دن�ای واقعی با بالک چین ها است. :Oracle .2

ضد �ولشو�ی .1AML:(Anti Money Laundering)

1

2

3

34
(Financial Technologies): به معنای کار�رد نوآورانه فناوری در ارائه خدمات مالی است. فین تک3.



خدمات کیف �ول نرم افزاری :

 یکی از دغدغه های اصلی معامله گران رمزارزها، اطمینان از محل نگهداری ارزهای دیجیتال و دسترسی راحت و ش�انه روزی به 

 دارا�ی های دیجیتال شان است.«کیف �ول �یتستان»، عالوه �ر تمامی خدمات یک کیف �ول آنال�ن، ا�ن تضمین را به کار�ران 

 خواهد داد که اگر به هر دلیلی دسترسی به کیف �ولشان را از دست دادند، سرمایه شان به صورت امن نگهداری شده و 

حساب کیف �ول بعد از احرازهویت در دسترس شان قرار خواهد گرفت.

.2
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  P2P سیستم معامالتی

 چه بخواهیم چه نخواهیم، غیرمتمرکزسازی دروازه ی جدیدی در سیستم های مالی دن�ا �وجود آورده است و کوچِ کار�ران و 

. ، به وضوح آغاز شده است۳، به سمت خدمات و تجر��ات وب ۲کسب وکارها از خدمات وب   

 �روژه های De-Fi ،با سرعت زیادی در حال فروپاشاندن سیستم بانکداری فعلی هستند و با توجه به استق�ال بی نظیر از رمزارزها 

 دن�ای امروز دستخوش تغییراتی در حوزه  معامالت، بانکداری و خدمات مالی خواهد شد. ما با توجه به �رنامه ی اجرا�ی 

 یک ساله، شروع به توسعه پلتفرم معامالت P2P خواهیم کرد و بستری فراهم خواهیم ساخت تا معامله گران رمزارزها به صورت  

مطمئن، کانال خرید و فروش خود را داشته باشند.

.3

:Peer To Peer

De-Fi

پلتفرمی �رای انجام معامالت مستقیم افراد با یکدیگر، در قیمت های مشخص است.

(امور مالی غیرمتمرکز) :(Decentralized Finance)

.1

.2

2

1

،
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 با توجه به اق�ال بی نظیر مردم در سرتاسر دن�ا از رمزارزها، شیوه  های �رداخت از طر�ق ارزهای دیجیتال، به زودی و به صورت 

 فراگیر جای روش های قدیمی تر را خواهد گرفت. با توسعه درگاه �رداخت رمزارزی، تمامی کسب و کارهای خرد و کالن 

می توانند روش �رداخت رمزارزها را �رای کار�ران و مشتریان خود فعال سازند.

):4.سیستم CPG   درگاه �رداخت رمز ارز (
1

 :(Cryptocurrency Payment Gate) CPGیا درگاه �رداخت �وسیله ی رمزارز .137



 ا�ن پلتفرم طوری توسعه �یدا می کند که عالوه �ر تامین تمام ن�ازهای تیم پشتی�انی �یتستان، امکان شخصی سازی �رای سا�ر 

کسب وکارهای آنال�ن را هم داشته باشد.

  توسعه دهندگان از سراسر دن�ا می توانند با استفاده از رابط �رنامه نویسی �یتستان، سرویس خود را توسعه دهند و از امکاناتی 

نظیر احراز هویت، ت�ادل رمز ارز، نرخ لحظه ای و درگاه �رداخت رمزارزی بهره جویند.

:(API) رابط �رنامه نویسی کار�ردی .6

 :(CRM & Support Engine) 5.پلتفرم مد�ریت ارت�اط با مشتریان و پشتی�انی
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  در شتاب دهنده و فضای کار اشتراکی سر�رلند، واقع در مرکز نوآوری کسب1398آغاز توسعه محصول �یتستان در مهرماه سال  

 و کار دانشکده مد�ریت دانشگاه تهران �وده  است.

با طراحی و ��اده سازی �رنامه های توسعه ای طی دو ماه و با دو توسعه دهنده ارشد، نسخه اولیه با امکانات ز�ر آماده شد:

 گزارش فنی ��اده سازی محصول
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 طراحی محصول قابل ارائه

 اعالم نرخ آنال�ن �رای خرید و فروش (از صرافی آنال�ن به وسیله نرخ خرید و فروش تتر به ریال)

 ثبت تراکنش ها و انجام مراحل خرید و فروش

 احراز هویت تصو�ری

 اعت�ارسنجی حساب های بانکی

بات اعالم نرخ خودکار در کانال قیمت

 سیستم احراز هویت
تصو�ری

 اعت�ار سنجی حساب  های
بانکی به صورت دستی

 ثبت تراکنش اولیه
به صورت دستی

 ارائه قیمت رمزارزهای
اصلی روی تلگرام
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به مرور زمان و احساس ن�از به امکانات جدید، محصول اولیه �یتستان به ا�ن ترتیب توسعه �یدا کرد:

 -  افزودن چند�ن درگاه آنال�ن بانکی

 - افزودن ارسال به حساب های بانکی با شماره ش�ا از طر�ق کیف �ول های ریالی

 - به روزرسانی نرخ در لحظه دریافت ارز

 - افزودن همکاری در فروش

- اتوماتیک کردن مراحل خرید رمزارز از �یتستان

 - اعت�ارسنجی حساب های بانکی

 - اعت�ار سنجی کارت های بانکی و اجازه �رداخت فقط با کارت های بانکی تا�ید شده

   محدود کردن روش های مختلف �ول شو�ی 

-  اتوماتیک کردن نرخ تتر

تتر                یک ارز دیجیتال پایدار است که قیمت آن، همیشه تقر��ا �را�ر با یک دالر است.1.

1

(USDT):41



 مهم تر�ن هدف بازاریابی �یتستان، �یروی از ع�ارت ز�ر است:

 «فراهم کردن بستری از داده های معتبر، علمی و به روز که بتواند با کاهش سردرگمی مخاطب، تجربه خرید خوشایندی �رای وی

 رقم �زند.»

 �ر مبنای ا�ن هدف اصلی �یتستان استراتژی اصلی بازاریابی �یتستان همواره �ر مبنای ارت�اط مستقیم �یش رفته است. در واقع،

 با شناسا�ی ن�از بازار هدف و تمرکز روی آن، مخاط�ان هدف را به بهتر�ن پاسخ، از طر�ق راه کارهای بازاریابی سوق داده و از آن جا

توسط تیم پشتی�انی رهگیری، هدایت و فراخوانی کرده است.

Blog

Twitter Instagram

Telegram

نقشه راه بازاریابی
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فصل چهارم: نقشه  راه بازاریابی و شاخص های عملکردی



 عمده تالش های بازاریابی در �یتستان، �ر مبنای چهار بخش بندی مختلف از کار�ران �وده است:

   تریدر

   ماینر

   سرمایه گذاران

  کنجکاوان تکنولوژی

Trader

Miner Tech Enthusiast

Investor
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 در ا�ن م�ان، �یشتر�ن سهم از گردش مالی ایجاد شده در �یتستان، از

 سوی دو بخش ماینر و تریدر �وده است. ا�ن امر در وبالگ، 

 شبکه های اجتماعی و استراتژی محتوای �یتستان نیز سهم مهمی به 

 خود اختصاص داده و عمده تالش های ما �رای جذب، آموزش و 

 بازآوری مخاط�ان روی سایت، به ا�ن دو دسته متمرکز شده است.

 به ع�ارت بهتر، در نقشه راه بازاریابی و استراتژی �یش  رو، آرمان اصلی 

 �یتستان تبد�ل شدن به مرجع دانش رمزارزها و تغذیه دائمی 

 مخاط�ان با محتوای مفید، به روز و کامال تخصصی است.

 �رای رسیدن به ا�ن هدف، تیم محتوای �یتستان، هم اکنون به 

صورت          فعالیت می کند.

مارتکناگفته نماند که در بازاریابی، نگاه کلی ما همواره به سمت  (Martech) �وده  است.

24/7
1

.  1:Marketing Technology.44منظور استفاده بهینه از تکنولوژی و فرآیندهای فنی �رای تسهیل و بهبود فرآیندهای بازاریابی در مق�اس �زرگ است



 به دلیل نوع نگرش هسته تیم و مدل جامعه هدف �یتستان، ن�ازمند یک ساختار منظم و اتوماتیک در فرآیند بازاریابی هستیم و هر روزه، 

 گامی در جهت خودکارسازی هرچه �یشتر فرآیندها �رداشتیم. ساختن یک جامعه آگاه به بازار رمزارزها، با توجه به جوان �ودن ا�ن بازار،

 فعالیت های تیم محتوا را در راستای خلق محتوای آموزشی قرار داده است.

 تمامی فعالیت ها در بازاریابی با چند هدف مشخص کار می کنند:

القای حس امنیت به مخاطب، ایجاد اعتماد و در نهایت «آگاه سازی نسبت به فرآیندهای مالی.»
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Blog

2030
244

964
10251506

76

شاخص های عملکردی تیم محتوای �یتستان:
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  فعالیت می کند و هر لحظه آماده24/7تیم پشتی�انی �یتستان به صورت  

 پاسخ دهی به کار�ران است. ا�ن بخش به عنوان نوک �یکان محصول، 

 عملکرد مطلوبی داشته و در افزایش آگاهی کار�ران و کاهش اشت�اه آن ها 

 قدم های �زرگی �رداشته است. همکاران �رتوان ما در بخش پشتی�انی، قلب 

 سیستم �یتستان هستند.

 

 در �یتستان، تیم پشتی�انی عالوه �ر جلب رضایت مشتریان، وظایف دیگری

 نیز به عهده دارد. �ررسی هویت و حساب بانکی کار�ران و اطمینان از انجام

 صحیح تراکنش ها، از جمله ا�ن موارد است.

 ارت�اطات کار�ران با ا�ن بخش، از طر�ق صفحه چت آنال�ن روی سایت و 

تماس تلفنی انجام می شود.

پشتی�انی
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 زمان پاسخ به تماس های 
ورودی (دقیقه)

تماس های خروجی چت آنال�ن موفق

پاسخ به تماس ورودی
 احراز هویت
تا�ید شده

14738 11224

10392

9665 5512

شاخص های عملکردی تیم پشتی�انی �یتستان:

48



نحوه آشنا�ی کار�ران با �یتستان (�ر مبنای گزارش پشتی�انی)

بازاریابی دهان به دهان

سیستم دعوت از دوستان

تبلیغات گوگل

اینستاگرام

تلگرام

توئیتر
از طر�ق تیم

57%

19%

9%

8%

5%

1%
1%
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نسبت استفاده کار�ران از دستگاه های مختلف:

87/1% 12% 0/9%
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تعداد کل کار�ران:

کل کار�ران

کار�ران احراز هویت شده

 5762 نفر

 9877 نفر
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کانال های جذب کار�ر:

ورود مستقیم

جستجوی ارگانیک

شبکه های اجتماعی

جستجوی غیر مستقیم

معرفی به دیگران

40/4%

39/8%

11/6%
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وضعیت تراکنش ها:

53

خرید از ماخرید از ما فروش به مافروش به ما

تعداد تراکنش هاحجم تراکنش ها

تعداد کل

71/5% 65/63%28/5% 34/37%

21050
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تعداد تراکنش ها در روزهای هر ماه (میالدی):
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خرید �ر اساس کو�ن ها:

OTHERS

34.88 %

27.11 %

22.80 %

7.86 %

2.3 %

1.24 %

3.81 %

4997

3456

7220

2025

653

490

1918

  مقدار معامالت

انجام شده

  مقدار معامالت

انجام شده

  تعداد معامالت

انجام شده

  تعداد معامالت

انجام شده
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نسبت کار�ران خانم و آقا:

78/2%

21/8%
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سن کار�ران:
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59

 فعاالن تمام بخش های اقتصادی، د�ر یا زود باید چشم انتظار «دیجیتالی شدن» امور و کسب  و کارهای خود باشند.

 در ا�ن شرایط همان طوری که عقب افتادن از قافله دیجیتال، عواقب جبران ناپذ�ری �رای کسب  و کارها به بار خواهد آورد، 

 گام نهادن در مسیر «تحول دیجیتال» فرصت های بی نظیری را �رای نوآوران و �یشگامان ا�ن عرصه فراهم خواهد کرد.

 ضمن اینکه امیدواریم ا�ن گزارش مورد توجه تان قرار گرفته باشد، در صورتی که تما�ل به سرمایه گذاری و تملک بخشی از سهام 

�یتستان را دارید، از شما همراه گرامی دعوت به عمل می آوریم تا �رسشنامه ز�ر را تکمیل فرما�ید:

حرف آخر

شرکت در �رسشنامه سرمایه پذ�ری �یتستان

https://survey.porsline.ir/s/Jb0QiGq/


 با تشکر از توجه شما
 �یتستان

پا�یز ۱۳۹۹
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