
یک��ی از بزرگترین ش��رکت های خری��د و فروش 
خودروهای کارکرده در ژاپن به تازگی همکاری خود 
ب��ا بزرگترین بورس ارز رمزنگاری ش��ده این کش��ور 
یعنی »بیت فالیر«  )BitFlyer(را آغاز کرده اس��ت. 
هدف از این همکاری فراه��م کردن امکان معامله با 
بیت کوین در نمایندگی های فروش خودرو در سراسر 

ژاپن است. 
به این ترتیب نمایندگی های فروش خودرو کارکرده 
در ژاپن با اس��تفاده از بورس بیت فالیر برای معامله، 
بیت کوی��ن را به عنوان ی��ک ارز رایج می پذیرند. این 
ش��رکت فروش خودروهای دس��ت دوم که »ایدوم« 
)Idom( نام دارد، می گوید بزرگترین س��هم بازار را 
در کش��ورش در اختیار دارد و هم در خرید و هم در 

فروش بهترین است. 
ابت��دای م��اه ج��اری می��الدی نیز یک��ی دیگر از 
ش��رکت های خرید و فروش خودروهای دس��ت دوم 
در ژاپن به نام L’operaio بیت کوین را به عنوان ارز 
رس��می در ۳ دفتر از دفاتر نمایندگی خود در توکیو 
پذیرفت. این شرکت با پیش��ینه ای ۲۵ ساله در این 
کار به  ط��ور تخصصی روی واردات خودروهای لوکس 

اروپایی تمرکز دارد. 
ژاپنی ه��ا حداکث��ر می توانند به ان��دازه ۲میلیون 
ین مع��ادل ۱۸هزار دالر بیت کوین ب��رای هر خرید 
بپردازن��د که البته ای��ن رقم در گذر زم��ان افزایش 

خواهد یافت. 
بیت کوی��ن ک��ه این روزها نامش بس��یار ش��نیده 
می ش��ود در واق��ع ی��ک ارز رمزنگاری ش��ده و یک 
س��امانه پرداخت جهانی اس��ت که می توان با هزینه 
کمتر نس��بت به سایر ارزها و بدون ایجاد واسطه های 
گوناگون ب��رای خرید و فروش از آن اس��تفاده کرد. 
بیت کوین نخستین ارز دیجیتال غیرمتمرکز در دنیا 
اس��ت زیرا سازوکارش با س��ایر ارزها متفاوت است و 
از س��وی یک بانک مرکزی مش��خص یا یک مسئول 

حقیقی کنترل نمی شود. 
کار با بیت کوین بس��یار به ایمیل زدن شبیه است. 

برای پرداخت بیت کوینی باید آدرس درس��ت کرد و 
بیت کوی��ن را به آدرس بیت کوینی دیگری فرس��تاد. 
فرق اساسی این دو آنجاست که بیت کوین هر بار به 
یک آدرس جدید نی��از دارد حال آنکه آدرس ایمیل 
ثابت اس��ت. در واق��ع این آدرس هم��ان رمزنگاری 
اس��ت که ب��رای بیت کوی��ن انجام می ش��ود و تمام 
تراکنش های��ی که از ش��بکه همتا ب��ه همتا پیروی 
می کنند بی��ن کاربران بیت کوین به طورمس��تقیم و 

بدون واسطه انجام می شوند. 
این تراکنش ها در گره های ش��بکه تشخیص داده 
شده و در یک فضای توزیع شده به نام بالک چین ثبت 
و ذخیره می شوند. در واقع کار بزرگی که بالک چین 
انجام می دهد شفاف سازی است زیرا همه چیز درباره 
معامله در آنجا ثبت می ش��ود. بالک چین را می توان 
به عنوان یک بایگانی درنظر گرفت که اطالعات روی 
آن ثبت می شود. بالک چین باعث می شود این داده ها 
در ی��ک پایگاه داده مرکزی ثبت   نش��وند بلکه پایگاه 
داده ب��ه مجموعه ه��ای کوچکی که هم��ان بالک ها 

باشند تقسیم شوند.
البت��ه بیت کوی��ن هن��وز به عنوان یک ش��خصیت 
حقوقی و در نتیجه ارز رس��می در میان کش��ورهای 
جهان پذیرفته نش��ده و دولت های بس��یاری بر کاال 
ب��ودن این ارز رمزنگا ری ش��ده تاکی��د می کنند. در 
جهان امروز چندین دول��ت پذیرفته اند با بیت کوین 
کار کنند اما هنوز آن را به عنوان یک کاال می شناسند 
و به نوع��ی می توان گفت در برخی م��وارد معامله با 

بیت کوین یک نوع مبادله کاال به کاال است.
تنها یک دهه پیش ب��ود که صنعت خودرو جهان 
به س��مت س��اخت خودروهای خودران رفت و حاال 
وقت رفتن به س��مت بالک چین ها است. استفاده از 
نوآوری بالک چین در خودروس��ازی اما جور دیگری 
انجام می شود. شرکت مشاوره و حسابداری »ای وای« 
)EY( که بخش��ی از ش��رکت مش��اوره بین المللی و 
چندملیتی »ارنس��ت اند یانگ« است چند ماه پیش 
یک سازوکار براس��اس بالک چین راه اندازی کرد که 
به ش��رکت ها یا افراد اجازه می دهد س��اده تر از پیش 
مالکیت وس��ایل نقلی��ه را به اش��تراک بگذارند و به 
خودروهای س��واری و کامیون ها دسترس��ی بهتری 

پیدا کنند. 

مفهوم به اش��تراک گذاری اس��تفاده از خودرو چیز 
ت��ازه ای در صنع��ت خودرو نیس��ت اما اس��تفاده از 
فناوری بالک چین برای ثبت مالکیت وس��ایل نقلیه، 
ثبت شیوه استفاده از خودرو و وقایع پیش آمده، ثبت 
س��هم بیمه از هزینه ها و س��ایر کنش ها و واکنش ها 

هنوز در آغاز راه خود است.
ش��رکت تویوتاموتور نیز در ماه مه )اردیبهش��ت( 
امس��ال اعالم کرد، موسس��ه پژوهش��ی این شرکت 
خودروسازی با پژوهش��گران دانشگاه معتبر ام آی تی 
و ش��رکت های دیگ��ر در بخ��ش فن��اوری از جمله 
 BigchainDB of( »بیگ چین دی ب��ی او برلی��ن«
 Oaken( »اک��ن اینوویش��نز او داالس« ،)Berlin
اس��تارت آپی  و   )Innovations of Dallas
 Toronto and( »ب��ه ن��ام »تورنتو ان��د کوموت��رز
Commuterz( همکاری می کند تا اپلیکیشن های 
پای��ه ای بالک چین را توس��عه دهد. نام این س��امانه 

»تسراکت« )Tesseract( است. 
تویوت��ا همچنین اعالم کرده در ح��ال همکاری با 
ش��رکت های دیگر برای توس��عه محصوالت بیمه ای 
مصرف محور با اس��تفاده از س��ازوکارهای بالک چین 

است. 
به گفت��ه یکی از مقام ه��ای ای وای س��ازوکارهای 
بالک چی��ن می توانن��د اس��تفاده ش��وند و مالکیت 
اشتراکی ناوگان های بزرگ وسایل نقلیه را امکان پذیر 
کنند. برای نمونه گروهی از خودروهای پارک ش��ده 
در پارکینگ یک س��اختمان که ساکنانش می توانند 
براساس نیاز خود و تنها با استفاده از یک اپلیکیشن 

در تلفن همراه شان از یکی از آنها استفاده کنند. 
در ماه ه��ای گذش��ته غیر از تویوتا خودروس��ازانی 
مانند ب ام و، هوندا، هیوندای، فیات-کرایس��لر، فورد، 
فارادای فیوچر، مرس��دس-بنز و نیسان نیز به سمت 

استفاده از نوآوری و فناوری رفته اند. 
همچنین در ابتدای سال جاری میالدی )زمستان 
۱۳۹۵( مفهوم��ی درب��اره کیف پول های بالک چینی 
ب��رای خودروها مطرح ش��د. این در واق��ع پروژه ای 
 Car( »اس��ت که »کیف پ��ول الکترونیکی خ��ودرو
eWallet( نام گرفته و شرکت  خودروسازی آلمانی 
زداف فردریک ش��افن، مرک��زی به ن��ام مرکز نوآوری 
ستاره شناسی و بانک سوئیسی یو بی اس در حال کار 

کردن روی آن هس��تند. این پ��روژه هنوز در مرحله 
آزمایش��ی است اما مس��ئوالنش امیدوارند کیف پول 
الکترونیک��ی خ��ودرو در بخش کنت��رل الکترونیکی 
وسایل نقلیه )ECUs( جای بگیرد. اگر چنین شود، 
این کیف پ��ول می تواند به یک بالک چین خصوصی 
وصل شود و امکان تراکنش میان افراد به وجود آید. 

انتظار این است که استفاده از فناوری بالک چین به 
یک کار معمول تبدیل شود زیرا صنعت خودرو جهان 
اکنون به س��مت فزونی دیجیتالی سازی فناوری های 
داخل خودرو و در نتیجه هوش��مندتر ش��دن وسایل 
نقلی��ه پیش م��ی رود. پیش بینی ها همچنین نش��ان 
می دهد اس��تفاده از داده های ب��زرگ در بازار خودرو 
تا س��ال ۲۰۲۰ میالدی )۹۹-۱۳۹۸خورشیدی( به 
۴میلیارد دالر خواهد رس��ید؛ این پیش بینی استفاده 

از بالک چین ها را گریزناپذیر خواهد کرد. 
همچنی��ن پیش بینی ه��ا درب��اره ب��ازار جهان��ی 
بالک چی��ن  نش��ان می دهد تا س��ال ۲۰۲۱ میالدی 
)۱۴۰۰-۱۳۹۹خورشیدی( نرخ رشد ساالنه ترکیبی 
)CAGR( بالک چین رقم خیره کننده ۶۱/۵ درصد 
در ۵ س��ال آینده خواهد بود. ای��ن یعنی ارزش بازار 
بالک چی��ن از ۲۱۰/۲ میلی��ون دالر کنون��ی به ۲/۳ 
میلیارد دالر در ۵ س��ال آینده خواهد رس��ید. هنوز 
اما روشن نیس��ت که چقدر از این بازار سهم صنعت 

خودرو خواهد بود. 
اکن��ون از بالک چین ها تنها برای آس��ان تر کردن 
پرداخت ه��ا در صنع��ت خودرو اس��تفاده می ش��ود. 
بحث بر س��ر اینکه چطور از بالک چین ها در صنعت 
خودرو استفاده شود هنوز هم داغ است و پژوهش ها 
و راهکاره��ا ه��م در جریان هس��تند ام��ا هنوز هیچ 
خودروس��ازی درباره غنی س��ازی اقدام های امنیتی 

دراین باره کار ویژه ای انجام نداده است.
به هرح��ال اینطور به نظر می رس��د که اس��تفاده از 
بیت کوی��ن و بالک چی��ن در آینده صنع��ت خودرو 
حتمی اس��ت اما اینکه چقدر این صنعت را زیر چتر 

خود بگیرد هنوز کامل روشن نشده است. 
منبع:

Reuters 
Pymnts.com
Bitcoininsider

پیش بینی ها درباره بازار 
جهانی بالک چین  نشان 

می دهد تا 
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رسید

خودروبینالملل

شکست محدودیت،  دستاورد بیت کوین در معامالت خودرو

واقعیتهاییکهاز»هوندا«نمیدانستید
هوندا یکی از شرکت های نام آشنای خودروسازی 
در دنیاست که تنها آن را به موتورسیکلت و خودرو 
می شناسیم اما این شرکت فعالیت های گسترده ای 

دارد که شاید برای بسیاری نا آشنا باشند. 
به گ��زارش خ��ودروکار، هون��دا، نامی آش��نا از 
س��رزمین آفتاب است که س��ال ها در خودروسازی 
و موتورسیکلت سازی مش��غول  فعالیت است و در 
تم��ام دنیا به خوب��ی آن را با مدل ه��ای گوناگون 

خودرو می شناسند. 
در ای��ران ش��اید دلیل اصلی مع��روف بودن این 
نشان تجاری موتورسیکلت های سی جی۱۲۵ باشد 
و بس��یاری هم هوندا را تنها یک موتورسیکلت ساز 
بدانند اما این نش��ان تجاری ژاپنی بسیار بزرگتر از 

آن چیزی است که فکرش را می کنید. 
همهچیزباموتورسیکلتآغازشد�

در اکتب��ر ۱۹۴۶)مهر ۱۳۲۵(، س��ویچیرو هوندا 
مرک��ز پژوهش های هوندا را راه اندازی کرد تا بتواند 

پیشرانه های ۲ سیلندر برای موتورسیکلت بسازد. ۲ 
سال بعد هوندا کارخانه موتورسیکلت سازی خود را 

راه اندازی و فعالیتش را آغاز کرد. 
از آن زم��ان تاکنون میلیون ها موتورس��یکلت در 
این ش��رکت س��اخته و روانه بازار ش��ده و بسیاری 
با آنها خاط��ره دارند. هم اکنون حتی س��ریع ترین 
موتورس��یکلت دنیا هم محصول این شرکت است. 
نکته جالب دیگر این است که نخستین خودروهایی 
که هوندا تولید کرد نیز پیش��رانه های ۲ س��یلندر 
داشتند که برگرفته از همان موتورسیکلت ها بودند. 
این پیش��رانه ها به دلیل ق��رار گرفتن روی بدنه ای 
س��نگین تر بسیار ضعیف عمل می کردند، به همین 
دلیل همیشه با مشکالت گوناگونی همراه بودند تا 

اینکه هوندا سرانجام یک پیشرانه جدید ساخت. 
هم�هچی�زخ�ودرووموتورس�یکلت�

نیست
نکته قابل تامل بعدی، فضای گس��ترده ای است 

ک��ه هون��دا در آن فعالی��ت می کند. این ش��رکت 
درحال حاضر روی یک وسیله تک چرخ کار می کند 
که قابلیت چرخش های ۳۶۰ درجه را داراست. این 
  )UniCub( »وس��یله تک چرخ با نام »یونی کاب
شناخته می شود و شاید تا چند سال آینده به عنوان 
یک وس��یله عادی در اختیار همه مردم قرار گیرد. 
همچنین این ش��رکت روی دستگاهی کار می کند 
که به افراد ناتوان کمک می کند تا بار دیگر لذت راه 
رفتن را بچش��ند. این دستگاه باریک، سبک و قابل 

استفاده برای همه افراد ناتوان است. 
هواپیماسازی�

هوندا غی��ر از جاده ها و اتوبان ها در آس��مان نیز 
حکمران��ی می کن��د و یک��ی از بهتری��ن جت های 
کوچک دنیا را وارد بازار کرده اس��ت. این ش��رکت 
هواپیمایی به نام »هون��دا جت« )Hondajet(  را 
س��اخته که این روزها س��ریع ترین، پرارتفاع ترین، 
کم س��روصداترین و البت��ه به صرفه تری��ن جت در 

کالس خ��ود به ش��مار می آید. هون��دا اعالم کرده 
درحال حاضر ۲۵ هواپیما در دس��ت ساخت دارد و 
تعداد بیشتری به این خط تولید اضافه خواهد شد. 

ارزشباالیمسابقهبرایهوندا�
س��ویچیرو هون��دا ی��ک جمله مع��روف دارد که 
می گوید: »فشار مسابقه، مردم را به چالش می کشد 
و آنها را مجبور می کند تا راه های خالقانه، دقیق و 
س��ریعی برای مشکالتی پیدا کنند که هیچ وقت با 
آن برخورد نداشته اند.« این جمله همیشه سرمشق 
او برای س��اخت خودروهای بهتر ب��ود و به همین 
دلی��ل هون��دا همیش��ه در مس��ابقه های گوناگون 
اتومبیل ران��ی و موتورس��واری ش��رکت می کند و 
به واس��طه همین مس��ابقه ها توانس��ته خودروهای 

سریع، ایمن و باکیفیت باال را تولید کند. 
همچنین او اعتقاد داشت مسابقه می تواند باعث 
ایجاد روحیه تیمی در افراد شود زیرا هیچ شخصی 

نمی تواند به تنهایی به موفقیت برسد. 

 تاکسی رباتی نیسان
 به زودی مسافر می زند

دو خ��ودرو لیف برقی و خودران که با همکاری نیس��ان 
و ش��ریک تجاری اش، DeNA تولید ش��ده، قرار است به 
مدت دو هفته در شرایط واقعی و در خیابان های یوکوهاما 
آزمایش شوند. به گزارش میزان، تولیدکننده ژاپنی نیسان، 
روز سه ش��نبه ۵ دس��امبر )۲۸ آذر( اعالم کرد نخس��تین 
تاکس��ی های خ��ودران و برقی خود را از اول مارس س��ال 

آینده )اسفند ۱۳۹۶( در جاده آزمایش می کند. 
نیس��ان با ش��رکت فن��اوری DeNa برای ای��ن پروژه 
همکاری کرده و امیدوار اس��ت همه مراحل کار، از س��وار 
تا پیاده کردن و پرداخت، به وسیله اپلیکیشن تلفن همراه 
انجام شود.  با انتشار این خبر، مشتریانی که مایل به تجربه 
 Easy( »سفر با این س��امانه حمل ونقل به نام »ایزی راید
Ride( هس��تند، می توانند آمادگی خ��ود را به طور آنالین 
اعالم کنند. البته نیس��ان اعالم کرده ب��ه دالیل امنیتی و 
انج��ام تنظیم��ات الزم در طول آزمایش، راننده ای پش��ت 
فرمان این خودروها حضور خواهد داش��ت.  نیس��ان قصد 
دارد با آزمایش دو هفته ای تاکسی های برقی خود، عملکرد 
آنها در شرایط جاده ای و واقعی، واکنش مسافران و پذیرش 
عمومی را تجزیه و تحلیل کند. این خودروساز می خواهد تا 
پیش از آغاز رقابت های المپیک ۲۰۲۰، تاکسی-ربات های 
خود را در چند ش��هر ژاپن مس��تقر کند تا نمایش��ی برای 

پیشرفت فناوری این کشور باشد. 

راهبردهای تمام برقی تویوتا
 ش��رکت خودروسازی تویوتا که به عنوان بزرگترین شرکت 
در زمین��ه تولی��د و ف��روش خودروهای هیبریدی ش��ناخته 
می ش��ود برنامه ری��زی جدیدی ب��رای فروش بی��ش از ۵/۵ 
میلی��ون خودرو برقی از جمله یک میلیون خودرو کم مصرف 
تا سال ۲۰۳۰میالدی )۰۹-۱۴۰۸خورشیدی( درنظر گرفته 
اس��ت.  به گزارش پرش��ین خ��ودرو، تویوتا درنظ��ر دارد از 
راهبردهای جدیدی برای توسعه و افزایش تولید خودروهای 
هیبرید، برق��ی، پالگین هیبرید و هیدروژنی اس��تفاده کند. 
همچنی��ن تویوت��ا قص��د دارد ب��رای س��ال ۲۰۲۰ میالدی 
)۹۹-۱۳۹۸خورش��یدی( تعداد خودروهای برقی و الکتریکی 
خ��ود را تا ۱۰ مدل افزایش ده��د. البته عرضه این خودروها 
در ابتدا برای بازار چین درنظر گرفته شده و کشورهای ژاپن، 
هند، امریکا و قاره اروپا جزو هدف های بعدی قلمداد شده اند.  
تولید و فروش خودروهای برقی آن هم تا س��ال ۲۰۳۰ )۰۹-

۱۴۰۸( به میزان ۵/۵ میلیون دستگاه، مشکالت و چالش های 
بس��یار زیادی از جمل��ه نرخ، وزن و ابع��اد باتری ها و از همه 

مهم تر فناوری باتری ها را پیش رو دارد. 

فولکس برای جبران دیزل گیت 
ایستگاه شارژ می سازد

فولکس واگن به عنوان بخشی از توافق خود با دولت فدرال 
امریکا به دلی��ل نصب غیرقانونی نرم اف��زار گمراه کننده در 
آزمایش میزان آالیندگی خودرو، با صرف هزینه ۲ میلیارد 
دالری برای س��اخت ایستگاه های ش��ارژ ویژه خودروهای 
برقی در سراس��ر این کشور موافقت کرد. برای دستیابی به 
این س��رمایه گذاری ویژه زیرساخت خودروهای الکتریکی، 
این خودروساز آلمانی سازمانی را به نام »الکتریفای امریکا« 
)Electrify America( تاسیس کرد. این سازمان اعالم 
کرد در نظر دارد بیش از ۲۸۰۰ ایستگاه شارژ سطح ۲ را تا 

ژوئن ۲۰۱۹ )خرداد ۱۳۹۸( راه اندازی کند. 
ای��ن ایس��تگاه ها در ۱۷ ش��هر بزرگ امری��کا و در ۵۰۰ 
منطقه گوناگون س��اخته خواهد شد که هر ایستگاه شارژ 
نی��ز دارای چند جایگاه اس��ت. س��ازمان الکتریفای امریکا 
درباره محل های منتخب ایس��تگاه های شارژ گفت: تمامی 
این محل ها نزدیک مناطق مس��کونی یا تجاری هستند تا 
مشتریان بتوانند دسترس��ی راحت تری – چه هنگامی که 
در خان��ه هس��تند و چه هنگامی ک��ه در محل کار حضور 
دارند- به آنها داشته باش��ند. به طورتقریبی سه چهارم این 
ایس��تگاه ها نزدیک اداره ها و یک چه��ارم باقی مانده نیز در 
کن��ار مجتمع های مس��کونی و آپارتمان ها ق��رار خواهند 
داش��ت. مارک مک ن��اب، مدیرعامل این س��ازمان تصریح 
ک��رد: یکی از بزرگترین موانع همه گیر ش��دن خودروهای 
الکتریکی، دسترسی نداش��تن به ایستگاه های شارژ است. 
وجود ایس��تگاه های ش��ارژ در نزدیکی محل کار یا زندگی 
رفته رفت��ه این رغب��ت را در مردم ایج��اد خواهد کرد که 
خودرو الکتریکی را به عنوان اولویت نخست در نظر بگیرند. 
به گزارش پایگاه خبری خودرونویس،  این ایستگاه های 
سطح ۲ در هر یک ساعت، خودرو را برای طی مسافت۳۲ 
تا ۴۰ کیلومتر ش��ارژ می کنند. برنامه فولکس واگن در این 
مقطع، ش��ارژ سریع نیست، بلکه با هدف افزایش روزافزون 
شمار ایس��تگاه ها به دنبال ترویج اس��تفاده از خودروهای 

الکتریکی است. 
بن��ا به گفت��ه این س��ازمان، کارمندانی ک��ه در نزدیکی 
محل کارشان، ایس��تگاه ش��ارژ وجود دارد، ۶ برابر بیشتر 
تمای��ل به خرید خودروهای الکتریک��ی پالگ این دارند. با 
س��رمایه گذاری ۲ میلی��ارد دالری برای ۱۰ س��ال آینده، 
انتظار این اس��ت که ایس��تگاه های ش��ارژ س��ریع در کنار 
بزرگراه های ش��لوغ و راه های ارتباطی با ش��هرهای اصلی 

دیگر نیز ساخته شود.  
نخس��تین ایس��تگاه ها در ایالت کالیفرنیا ساخته خواهد 
شد که شهرهای فرزنو، لس آنجلس، ساکرامنتو، سن دیگو، 
سان فرانسیسکو و سن خوزه از جمله شهرهای منتخب این 

ایالت برای استقرار ایستگاه شارژ هستند. 
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