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3 پژوهشکده تحقیقات راهبردی

پدیده رمزارز، مخاطرات، فرصت ها و نحوه سیاست گذاری 

1. مقدمه

ــان و  ــای نه ــا و فرصت ه ــا تهدیده ــنایی ب ــا و آش ــر رمزارزه ــی مبتنی ب ــادل مال ــبکه های تب ــح ش درک صحی

ــذاری  ــرای مقررات گ ــی ب ــازان داخل ــای تصمیم س ــزایی در موضع گیری ه ــتقیم و بس ــر مس ــوزه، تاثی ــن ح ــکار ای آش

ــور،  ــران کش ــف صاحب نظ ــق و مخال ــع مواف ــی مواض ــا بررس ــش دارد. ب ــن بخ ــت در ای ــت فعالی ــام ممنوعی ــا اع ی

ــوالت آن  ــی از محص ــن«1 و یک ــا »باک چی ــوک« ی ــره بل ــاوری »زنجی ــق فن ــدم درک دقی ــواردی ع ــوان در م می ت

ــرد.  ــاهده ک ــوح مش ــه وض ــا را ب ــی رمزارزه یعن

2. معرفی اجمالی فناوری زنجیره بلوک و پدیده رمزارز 

ــتباه  ــم اش ــا ه ــی ب ــه گاه ــده ای ک ــت؛ دو پدی ــنیده اس ــوک را نش ــره بل ــن و زنجی ــام بیت کوی ــی ن ــر کس ــروزه کمت ام

ــده اند.  ــی ش ــی جهان ــادی و اجتماع ــام اقتص ــزرگ در نظ ــی ب ــش انقاب ــود نویدبخ ــور خ ــا ظه ــوند و ب ــه می ش گرفت

بــرای تفکیــک و تعریــف ایــن دو پدیــده کــه رابطــه تنگاتنگــی باهــم داشــته و هم زمــان ارائــه شــده اند، بیت کویــن را 

یــک رمــزارز دانســته اند کــه بــر بســتر زنجیــره بلــوک ارائــه شــده اســت؛ بنابرایــن می تــوان زنجیــره بلــوک را یــک 

دفتــر ثبــت مرکــزی در نظــر گرفــت کــه ثبــت ســوابق )تراکنش  هــا، اطاعــات حســاب افــراد و...( در آن به صــورت 

ــرد.  ــورت می گی ــا ص ــق اعض ــورد تواف ــترس و م ــفاف و در دس ــن، ش ــا ام کام

ــتفاده  ــرد اس ــی خ ــادالت مال ــرای تب ــه ب ــردد ک ــال« برمی گ ــرد دیجیت ــول خ ــه »پ ــا ب ــی رمزارزه ــای فن مبن

ــده،  ــمند ش ــود ارزش ــژه خ ــواص وی ــا خ ــه ب ــددی ک ــت؛ ع ــدد اس ــک ع ــول ی ــال، پ ــرد دیجیت ــول خ ــود. در پ می ش
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ــر  ــن مبتنی ب ــی بیت کوی ــا معرف ــال ۲۰۰۷، ب ــت. از س ــال اس ــول دیجیت ــک آن پ ــد، مال ــته باش ــس آن را داش هرک

ــه  ــف ب ــراد مختل ــن اف ــد بی ــه می توان ــد ک ــرح ش ــی مط ــای الکترونیک ــدی از پول ه ــل جدی ــن، نس ــاوری باک چی فن

ــود.  ــتفاده ش ــادی اس ــادالت اقتص ــه مب ــا و در چرخ ــر جابه ج ــاب دیگ ــه حس ــابی ب ــد و از حس ــردش درآی گ

ــنتی  ــای س ــد. در روش ه ــی دارن ــای اساس ــه تفاوت ه ــی اولی ــای الکترونیک ــا پول ه ــد ب ــی جدی ــای دیجیتال ارزه

ــی در  ــا الکترونیک ــی ی ــورت فیزیک ــد و به ص ــق می ش ــی خل ــزی پول ــک مرک ــا بان ــت ی ــک حاکمی ــط ی ــول، توس ــق پ خل

ــن کار  ــود، ای ــاد می ش ــگاری ایج ــر رمزن ــی مبتنی ب ــه پول های ــد ک ــا در روش جدی ــت؛ ام ــرار می گرف ــا ق ــار بانک ه اختی

به صــورت غیرمتمرکــز صــورت می پذیــرد؛ یعنــی خلــق پــول در اختیــار یــک بانــک مرکــزی نیســت، بلکــه در دســته ای 

ــای  ــه ویژگی ه ــد ک ــدادی را بیاب ــی، اع ــوان پردازش ــاص ت ــا اختص ــد ب ــه بتوان ــردی ک ــر ف ــال ه ــای دیجیت ــن ارزه از ای

خاصــی دارنــد، مالــک آن پــول خواهــد بــود. ایــن دســته از ارزهــای دیجیتــال، »قابــل معــدن کاوی« نامیده می شــوند. 

در مقابــل ارزهایــی هــم وجــود دارنــد کــه قابــل معــدن کاوی نیســتند و توســط مالــک اصلــی آن بــه دیگــران تخصیــص 

ــد.  ــزی دارن ــک مرک ــای بان ــا قابلیت ه ــباهت هایی ب ــدگان آن ش ــر تولیدکنن ــن نظ ــوند و از ای داده می ش

1-2. کاربرد رمزارزها 

ــادی  ــام اقتص ــه زودی نظ ــد ب ــه می توان ــت ک ــته اس ــراه داش ــه هم ــی را ب ــود ایده های ــا خ ــزارز ب ــده رم ــور پدی ظه

ــارت  ــا را در عب ــی آنه ــوان تمام ــه می ت ــی ک ــد؛ تغییرات ــی کن ــرات بزرگ ــتخوش تغیی ــی را دس ــط اجتماع ــی رواب و حت

»دگرگونــی نظــام انتقــال ارزش« خاصــه کــرد. ایــن »ارزش« ممکــن اســت پــول، دارایــی، اطاعــات، قــرارداد، 

ــای  ــا کاربرده ــا ی ــن دگرگونی ه ــال از ای ــد مث ــه چن ــد. در ادام ــوارد باش ــن م ــی از ای ــی ترکیب ــا حت ــی و ی ــار قانون اختی

ــود.  ــه می ش ــزارز ارائ رم

پرداخت های بین المللی بانکی 

ــرای  ــه از مج ــت ک ــی اس ــای بین الملل ــا در پرداخت ه ــتفاده از آنه ــا، اس ــم رمزارزه ــای مه ــی از کاربرده یک

ــا  ــای بانک ه ــمگیر هزینه ه ــش چش ــث کاه ــه باع ــن زمین ــا در ای ــتفاده از رمزارزه ــود. اس ــام می ش ــا انج بانک ه

ــز  ــه نی ــری از ثانی ــاب در کس ــش و تسویه حس ــت تراکن ــان ثب ــش زم ــی کاه ــود )حت ــان می ش ــی در زم و صرفه جوی

امکان پذیــر اســت(. 

ذخیره ارزش 

به طورکلــی »ذخیــره کــردن ارزش« یکــی از خــواص مهــم هــر نــوع ارز اســت. رمــزارز نیــز نه تنهــا از ایــن قاعــده 

ــت؛  ــرده اس ــرمایه گذاران ک ــب س ــرمایه را نصی ــش س ــترین افزای ــته بیش ــال های گذش ــه در س ــت، بلک ــتثنا نیس مس

ــته اند.  ــت داش ــد قیم ــر رش ــدود ۲۰ و 1۰۰ براب ــب ح ــه ترتی ــی دوره ای، ب ــوم«1 در ط ــن و »اتری ــال بیت کوی ــور مث به ط

1 -. Ethereum
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مبادالت مالی خرد در شرایط تحریم 

ــد  ــا بتوانن ــت ت ــرار داده اس ــا ق ــادی آنه ــاالن اقتص ــده و فع ــم ش ــورهای تحری ــار کش ــی را در اختی ــا فرصت رمزارزه

تــا حــدی بــا محدودیت هــای تحریمــی مقابلــه کــرده، بخشــی از نیازهــای مبادالتــی خــرد خــود را پوشــش دهنــد. 

البتــه حجــم تراکنش هــا در آن خیلــی زیــاد نیســت. بــرای مثــال در شــبکه بیت کویــن ماهانــه حداکثــر تــا ســقف ۲۰ 

ــادالت  ــم کل مب ــه حج ــبت ب ــدار نس ــن مق ــه ای ــت ک ــور داش ــارج از کش ــا خ ــی ب ــش مال ــوان تراکن ــون دالر می ت میلی

ارزی بــا خــارج از کشــور بســیار ناچیــز اســت. 

2-2. معدن کاوی ارزهای دیجیتال 

معــدن کاوی فراینــدی اســت کــه در طــی آن، مجموعــه زنجیــره ای معتبــر از بلوک هــا مطابــق قواعد مشــخص یک 

ــد  ــن فراین ــوند. ای ــد می ش ــی و تایی ــد بررس ــن قواع ــق ای ــا مطاب ــا و تراکنش ه ــا بلوک ه ــوند ی ــت می  ش ــال یاف ارز دیجیت

ــد  ــبکه تایی ــاالن ش ــوی فع ــی و از س ــد بررس ــا بای ــی تراکنش ه ــون تمام ــت؛ چ ــی اس ــن حیات ــرد باک چی ــرای کارک ب

ــال  ــای دیجیت ــدام از ارزه ــرد. هرک ــرار می گی ــا ق ــار آنه ــدن کاوان در اختی ــاش مع ــِب ت ــال به تناس ــوند. ارز دیجیت ش

ــال،  ــای دیجیت ــتخراج ارزه ــرای اس ــم ب ــدی مه ــا نیازمن ــد؛  ام ــرار داده ان ــود ق ــای کار خ ــخصی را مبن ــم مش الگوریت

نرم افــزار نیســت بلکــه تــوان پردازشــی اســت. بــرای اســتخراج ارزهــای دیجیتــال بایــد بــا بهره گیــری از رایانه هــای 

بســیار قدرتمنــد، تعــداد بســیار زیــادی در هم  ســازی در واحــد زمــان را محاســبه کــرد تــا کلیــدی بــا شــرایط مشــخص 

ــود؛ از  ــر می ش ــراد کمت ــزه  اف ــخت تر و جای ــن س ــن بیت کوی ــذرد، یافت ــان می گ ــه زم ــود. هرچ ــدا ش ــا پی ــرای بلوک ه ب

ســوی دیگــر تعــداد رایانه هــای فعــال در اســتخراج بیشــتر شــده، یافتــن آن حالــت رقابتــی پیــدا می کنــد؛ زیــرا هرچــه 

قیمــت ارز مجــازی باالتــر مــی رود، افــراد بیشــتری بــرای اســتخراج آن ترغیــب می شــوند.

3. نهادهای ذی نفع در حوزه رمزارز در کشور 

ــورت  ــای آن ص ــا و تهدیده ــاس فرصت ه ــور، براس ــا در کش ــوزه رمزارزه ــان ح ــته بندی ذی نفع ــایی و دس شناس

ــود.  ــاره می ش ــا اش ــتی از آنه ــه فهرس ــه ب ــه در ادام ــرد ک می گی

1-3. فرصت ها و تهدیدهای رمزارزها 

 هجوم مردم به بازار جذاب رمزارزها و امکان بروز بحران در موسسات مالی؛ . 1

کیف پول های الکترونیکی، صرافی ها و سکه های بدون مجوز؛ . ۲

هژمونی مالکان رمزارزها و امکان حمله به اقتصاد ایران؛ . 3

امکان اعمال تحریم های جدید توسط کنگره ایاالت متحده به بهانه استفاده از رمزارزها؛ . 4

به کارگیری رمزارزها توسط گروه های تروریستی؛ . 5

خلق انبوه سکه توسط نهادهای مالی و شرکت های فناوری؛ . 6

ریزش شدید بازار رمزارزها و ایجاد نارضایتی عمومی؛ . ۷
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مزیت تسریع، تسهیل و افزایش حجم صادرات کشور؛ . 8

استقال از سیستم مالی تحت کنترل غرب با ایجاد شبکه موازی سوئیفت؛ . 9

صادرات انرژی فرآوری شده با بازدهی باال.. 1۰

 3-2. نهادهای ذی نفع در حوزه رمزارزها 

با توجه به موارد باال، مهم ترین نهادهای ذی نفع در حوزه رمزارزها عبارت اند از: 

بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران؛  ◄

مجلس شورای اسامی؛  ◄

نهادهای فقهی همانند حوزه علمیه و مراجع عظام؛  ◄

وزارت صنعت، معدن و تجارت؛  ◄

مرکز ملی فضای مجازی؛  ◄

ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی؛  ◄

سازمان امور مالیاتی؛  ◄

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز؛  ◄

سازمان بورس کاال و اوراق بهادار؛  ◄

گمرک جمهوری اسامی ایران؛  ◄

وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات؛  ◄

شورای عالی امنیت ملی و نهادهای اطاعاتی و امنیتی؛  ◄

صداوسیمای جمهوری اسامی ایران؛  ◄

سازمان امور اصناف و بازرگانان. ◄

4. چالش ها و تهدیدهای موجود در حوزه رمزارزها در کشور 

ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــتند ک ــه هس ــی مواج ــکات اساس ــدات و گاه مش ــا، تهدی ــا چالش ه ــه، ب ــای رمزپای ارزه

ــزی را  ــک مرک ــات بان ــریع مقام ــری س ــه گاه تصمیم گی ــائلی ک ــد؛ مس ــژه ای می یابن ــت وی ــران اهمی ــاد ای اقتص

ــی در  ــد و کاری اصول ــه دهن ــوزه را ادام ــن ح ــه ای ــود ب ــی خ ــد بی تفاوت ــور رون ــازان کش ــه تصمیم س ــد. چنانچ می طلب

ایــن بخــش بــه انجــام نرســانند، بــا توجــه بــه اقبــال رو بــه تزایــد عمــوم بــه رمزارزهــا، احتمــال دارد کاهــش ارزش 

ریــال و ســودآوری خریدوفــروش رمزارزهــا، عواقــب خطرناکــی بــرای اقتصــاد و تجــارت کشــور داشــته باشــد. ایــن 

ــی  ــا بحران های ــور را ب ــد کش ــت و می توان ــویی اس ــون پول ش ــی چ ــر از بحث های ــی فرات ــاد معضات ــب ایج عواق

ــود.  ــر می ش ــا ذک ــن بحران ه ــم ای ــه، اه ــد. در ادام ــه کن ــدی مواج ج
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1-4. کیف پول های رمزارزی )والت ها(،1 صرافی ها و سکه های بدون مجوز 

ــاره  ــب درب ــی مناس ــات و آگاهی بخش ــود اطاع ــا، نب ــوزه رمزارزه ــق در ح ــت های دقی ــود سیاس ــت نب ــه عل ب

ــا  ــا، فض ــت آنه ــی امنی ــی ارزیاب ــاد متول ــود نه ــزارز و نب ــای رم ــف پول ه ــا و کی ــت صرافی ه ــنجش امنی ــوه س نح

ــف  ــراد درون کی ــرد اف ــای خ ــادی از رمزارزه ــم زی ــت. حج ــع اس ــدون مان ــاز و ب ــور ب ــرداران در کش ــرای ورود کاهب ب

ــای  ــز در صرافی ه ــاال نی ــغ ب ــا مبال ــزارزی ب ــادالت رم ــادی از تب ــزان زی ــده، می ــداری ش ــی نگه ــای خارج پول ه

ــدون  ــس«،۲ ب ــی »بیترک ــد صراف ــوارد مانن ــی م ــه در برخ ــی ک ــود؛ صرافی های ــام می ش ــی انج ــی خارج بین الملل

ــم  ــع و حج ــان قط ــه رمزارزهایش ــان را ب ــی ایرانی ــود، دسترس ــات خ ــب تصمیم ــرش عواق ــدون پذی ــی و ب ــاع قبل اط

ــد.  ــدود کرده ان ــان را مس ــرمایه های آن ــی از س بزرگ

2-4. هژمونی مالکان رمزارزها و امکان ضربه به اقتصاد ایران 

ــش از 4۰  ــروش بی ــد ف ــده مقص ــاالت متح ــود و ای ــد می ش ــن تولی ــان در چی ــن جه ــد بیت کوی ــدود 8۰ درص ح

درصــد بیت کویــن جهــان اســت. در ایــن میــان کشــورهایی نیــز تــاش می کننــد کــه کنتــرل قیمــت آتــی ایــن ارز را 

در دســت گیرنــد تــا از آن در راســتای منافــع ملــی خــود و بــرای مقابلــه بــا رقبــای تجــاری خــود اســتفاده کننــد. 

3-4. امکان اعمال تحریم های جدید توسط کنگره ایاالت متحده 

براســاس بنــد هشــتم تحریم هــای جدیــد کنگــره ایــاالت متحــده امریــکا، کاتســا، ایــن کشــور بایــد بــر اســتفاده 

ــا  ــم و دور زدن تحریم ه ــام جرای ــان، انج ــای هم پیم ــی گروه ه ــی غیرقانون ــن مال ــرای تامی ــا ب ــران از رمزارزه ای

ــوزه و  ــن ح ــذاری الزم در ای ــررات و قانون گ ــود مق ــرل، نب ــت کنت ــای تح ــن فض ــد. در ای ــارت کن ــدت نظ به ش

ــرد.  ــورخواهد ک ــه کش ــی را متوج ــز عواقب ــتن آن نی ــفاف نگاه داش غیرش

4-4. به کارگیری رمزارزها توسط گروه های تروریستی 

ــتقل از  ــده، مس ــل ش ــتی تبدی ــای تروریس ــی گروه ه ــن مال ــد تامی ــای کارآم ــی از راه ه ــه یک ــد ب ــا می توانن رمزارزه

شــبکه بانکــی تحــت نظــارت کشــور، امــکان تبــادل مالــی را بیــن اعضــای آنهــا تســهیل کننــد؛ بنابرایــن الزم اســت 

ــوت از  ــا دع ــا، ب ــتی آنه ــات تروریس ــری از حم ــور و جلوگی ــتی در کش ــای تروریس ــوان گروهک ه ــش ت ــور کاه به منظ

ســایر کشــورهای منطقــه و ایجــاد ائتــاف منطقــه ای، بــا تدویــن قوانیــن مرتبــط، امــکان تامیــن مالــی تروریســم را 

از ایــن طریــق به شــدت دشــوار و تــا جــای ممکــن کنتــرل کــرد. 

1 - Wallets

2 - Bittrex
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5-4. ریزش شدید بازار و ایجاد نارضایتی عمومی 

بســیاری از افــراد در کشــور، بــه دلیــل نداشــتن اطاعــات کافــی در زمینــه رمزارزهــا و عــدم اطاع رســانی رســمی 

ــا  ــی و ی ــع تلگرام ــدون منب ــت های ب ــه پس ــا مطالع ــا ب ــیما، تنه ــزی و صداوس ــک مرک ــد بان ــط همانن ــای ذی رب نهاده

اعتمــاد بــه جمــع دوســتان و آشــنایان، بــه بــازار رمزارزهــا ورود و شــروع بــه خریدوفــروش ایــن ارزهــا می کننــد.

ــر از 6۰۰۰ دالر  ــه کمت ــزار دالر ب ــدود ۲۲ ه ــاه از ح ــه م ــول س ــن در ط ــد بیت کوی ــزارزی همانن ــب رم ــن ترتی ــه ای  ب

ریــزش کــرد )۷3 درصــد از ارزش خــود را از دســت داد(. اکنــون بــا توجــه بــه ذات نوســانی قیمــت رمزارزهــا، ســرمایه 

رمــزارزی بســیاری از افــراد درخطــر اســت؛ امــا اطاعــات دقیقــی از ایــن موضــوع در دســترس نیســت. 

6-4. غیرمتمرکز بودن انتشار این ارزها 

بــا رواج پول هــای مجــازی، نقــش نهادهــای واســط و بانــک مرکــزی در تراکنش هــای کشــور کمرنــگ 

ــی  ــرا جای ــد؛ زی ــمار آی ــه ش ــدی ب ــری ج ــور خط ــی کش ــی و مال ــتم پول ــرای سیس ــد ب ــوع می توان ــن موض ــود. ای می ش

ــوار  ــری دش ــود، ام ــه موج ــای روزان ــر تراکنش ه ــارت ب ــد و نظ ــی نمی مان ــی باق ــت های پول ــال سیاس ــرای اعم ب

ــود.  ــاز می ش ــی و... ب ــرار مالیات ــویی، ف ــه، پول ش ــای مجرمان ــام کاره ــرای انج ــود و راه ب ــد ب خواه

7-4. بروز مشکالت امنیتی 

الکترونیکــی بــودن رمــزارز، چالش هایــی نظیــر گم شــدن، هــک شــدن حســاب کاربــر و ســرقت های الکترونیکــی را 

بــه همــراه دارد. به عــاوه اگــر کاربــر اطاعــات حســاب و رمــز عبــور خــود را فرامــوش کنــد، پول هــای او بــرای همیشــه 

از بیــن خواهــد رفــت؛ زیــرا حســاب او نــزد هیــچ نهــادی ثبــت نشــده اســت کــه بتوانــد بــه آن مراجعــه کند. 

8-4. مشکل ارث 

در نظــام پولــی رمزارزهــا، دسترســی بــه حســاب شــخص، صرفــا بــا داشــتن آدرس کیف پــول الکترونیکــی و رمــز 

عبــور آن امکان پذیــر اســت. در صورتــی کــه ایــن اطاعــات تنهــا در اختیــار متوفــی بــوده باشــد، هیــچ ســازوکاری 

بــرای دســتیابی ورثــه بــه ارث خــود وجــود نخواهــد داشــت.

9-4. مالحظات و قواعد فقهی 

ــا  ــن ابزاره ــرد ای ــودن کارب ــا نب ــودن ی ــرعی ب ــر ش ــا مبنی ب ــوص رمزارزه ــی در خص ــش مهم ــی، چال ــر فقه از منظ

ــد  ــم قواع ــل( و ه ــال بالباط ــردی )أکل م ــی ف ــد فقه ــر قواع ــم از نظ ــا ه ــن چالش ه ــود دارد. ای ــول، وج ــوان پ به عن

فقهــی اجتماعــی )قاعــده نفــی ســبیل( وجــود دارنــد. 
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10-4. برگشت ناپذیری تراکنش های اشتباه 

ــدارد و  ــود ن ــطی وج ــزی و واس ــاد مرک ــچ نه ــون هی ــود، چ ــی موج ــتم پول ــاف سیس ــا برخ ــه ارزرمزه در زمین

ــول  ــک کیف پ ــه ی ــتباه ب ــور اش ــی به ط ــه وجه ــت، چنانچ ــخص نیس ــول مش ــدگان کیف پ ــت دارن ــن هوی همچنی

ــت.  ــت نیس ــایی و بازگش ــل شناس ــوان قاب ــچ عن ــه هی ــود، ب ــز ش ــر واری ــی دیگ الکترونیک

11-4. تهدید رقبا 

تــا بهمــن 139۷، بیــش از 3۰ هــزار رمــزارز خلــق شــده اســت. ایــن رونــد رقابتــی تهدیــد بزرگــی بــرای رمزارزهای 

ــخص،  ــی مش ــازه زمان ــک ب ــه در ی ــال چنانچ ــوان مث ــرد؛ به عن ــد ک ــاد خواه ــن ایج ــون بیت کوی ــه همچ اولی

ســرمایه داران بــزرگ دنیــا پــول خــود را از بیت کویــن وارد رمــزارز دیگــری کننــد و کشــورهای بــزرگ هــم بیت کویــن 

ــد.  ــد ش ــل خواه ــچ تبدی ــه هی ــراد ب ــرمایه اف ــه، س ــن فروریخت ــد، کل ارزش بیت کوی ــام نماین ــی اع را غیرقانون

12-4. فقدان مستند قانونی 

 اگــر فــردی بــا رمــزارز کاالیــی را از یــک فروشــگاه خریــداری کنــد و فروشــنده پــس از دریافــت وجــه از ارســال کاال 

امتنــاع ورزد، خریــدار بــه دلیــل فقــدان مســتندات الزم امــکان پیگیــری حقوقــی از مراجــع قضائــی نــدارد؛ چراکــه 

ــدی  ــش، از آدرس جدی ــر تراکن ــد در ه ــنده می توان ــتند و فروش ــک نیس ــی مال ــت اصل ــده هوی ــانی ها در بردارن نش

اســتفاده کنــد. 

5. فرصت ها و مزایای پدیده رمزارز برای کشور 

1-5. تسریع و تسهیل حجم صادرات کشور 

ســرعت بــاالی تراکنــش بــر بســتر رمزارزهــا، کاهــش شــدید هزینه هــای پرداخــت، مســتقل بــودن از 

سیســتم های پیام دهــی و بانکــی هماننــد ســوئیفت، امــکان ارســال وجــه به تمامــی نقــاط جهــان، رفــع 

ــد  ــا بتوانن ــی آورد ت ــم م ــب وکارها فراه ــی کس ــرای برخ ــی ب ــر، فرصت ــای دیگ ــیاری مزای ــت و بس ــای پرداخ مغایرت ه

ــا رواج  ــاوه ب ــد. به ع ــه کنن ــی عرض ــداران بین الملل ــی خری ــه تمام ــم ب ــه ای ک ــا هزین ــر و ب ــود را راحت ت ــای خ کااله

بیشــتر رمزینــه ارزهــا در کشــور، یکــی از مشــکات گردشــگران خارجــی کــه خطــرات حمــل پــول نقــد و انتقــال ارز از 

ــود.  ــم می ش ــگری فراه ــعه گردش ــرای توس ــه ب ــع و زمین ــت، رف ــران اس ــل ای ــه داخ ــی ب ــتم بانک ــق سیس طری

2-5. استقالل از سیستم های مالی تحت کنترل غرب به ویژه سوئیفت 

ــکان  ــا، ام ــت رمزارزه ــری از ظرفی ــا بهره گی ــران ب ــاد ای ــک در اقتص ــایز کوچ ــا س ــی ب ــم، بنگاه ــرایط تحری در ش

ــم  ــی در حج ــرکت ایران ــه ش ــی ک ــه در ازای کاالی ــورت ک ــن ص ــه ای ــت؛ ب ــد داش ــور را خواه ــارج از کش ــا خ ــه ب مبادل



پدیده رمزارز، مخاطرات، فرصت ها و نحوه سیاست گذاری 1۰

ــتم از  ــد هش ــت در بن ــی اس ــد. گفتن ــج می کن ــه ارز رای ــل ب ــت و آن را تبدی ــال دریاف ــد، ارز دیجیت ــک می فروش کوچ

ــری  ــر بهره گی ــاره خط ــه، درب ــران در منطق ــده ای ــای ناپایدارکنن ــا فعالیت ه ــورد ب ــکا در برخ ــی امری ــتراتژی مل اس

ایــران از رمزارزهــا بــرای فــرار از تحریم هــای اقتصــادی ســخن گفتــه کــه ایــاالت متحــده بایــد بــرای کنتــرل ایــران 

ــد.  ــام ده ــی انج ــا مطالعات ــای رمزارزه در فض

3-5. صادرات انرژی فرآوری شده با بازدهی باال 

ــی  ــبات برخ ــاس محاس ــت. براس ــرق دانس ــادرات ب ــرآوری و ص ــوان ف ــا را می ت ــتخراج رمزارزه ــگ1 و اس ماینین

فعــاالن ایــن حــوزه و اطاعــات موجــود، بــرای تولیــد یــک بیت کویــن بــه انــرژی زیــادی، برابــر بــا ۲۰ بشــکه نفــت 

ــی،  ــرمایه ای و عملیات ــای س ــبه هزینه ه ــدون محاس ــن و ب ــرای بیت کوی ــت ۷۰۰۰ دالر ب ــرض قیم ــا ف ــت. ب ــاز اس نی

ــدود  ــدود 35۰ دالر )ح ــت ح ــکه نف ــر بش ــتخراج، از ه ــد اس ــرف آن در فرآین ــرق و ص ــه ب ــت ب ــل نف ــا تبدی ــوان ب می ت

هفــت برابــر فــروش یــک بشــکه نفــت در بــازار آزاد( درآمــد کســب کــرد؛ البتــه بایــد ریســک ســرمایه گذاری در ایــن 

ــت.  ــر گرف ــم در نظ ــن را ه ــت بیت کوی ــم قیم ــوزه و تاط ح

4-5. امکان ایجاد رمزارزهای منطقه ای و تسهیل در پیمان های پولی دو و چندجانبه 

بــا گســترش پیمان هــای پولــی دو یــا چندجانبــه در بیــن کشــورها در ســال های اخیــر و میــل بــه حــذف تدریجــی 

ــک  ــف ی ــا تعری ــه ب ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــورها، ای ــی از کش ــادالت برخ ــورو در مب ــد دالر و ی ــطی مانن ــای واس ارزه

رمــزارز مشــترک جدیــد بــه جــای اســتفاده از ارزهــای ملــی، ســرعت و امــکان اجــرای ایــن پیمان هــا بــرای افزایــش 

حجــم تجــارت منطقــه ای افزایــش یابــد.

5-5. نبود امکان جعل رمزینه ارزها 

ــه  ــت ک ــی اس ــکناس های تقلب ــار اس ــج و انتش ــای رای ــل پول ه ــورها، جع ــم در کش ــای مه ــی از چالش ه یک

ــکان  ــود ام ــا، نب ــه ارزه ــرد رمزین ــی منحصربه ف ــی ویژگ ــد؛ ول ــاد می کن ــا ایج ــی آنه ــتم مال ــرای سیس ــکاتی را ب مش

ــد.  ــمار می آی ــه ش ــا ب ــوع ارزه ــن ن ــرای ای ــی ب ــت مهم ــه مزی ــت ک ــا اس ــی آنه ــاخت تقلب ــل و س جع

6-5. امکان تعریف قراردادهای هوشمند 

ــد؛  ــث می دهن ــخاص ثال ــت اش ــدون دخال ــاد را ب ــل اعتم ــات قاب ــام معام ــازه انج ــمند« اج ــای هوش »قرارداده

ــامل  ــودکار ش ــور خ ــا به ط ــن قرارداده ــتند. ای ــت هس ــل برگش ــال غیرقاب ــن ح ــری و در عی ــل پیگی ــه قاب ــی ک معامات

ــکان  ــا، ام ــه ارزه ــتند و رمزین ــده هس ــات پیش بینی ش ــرای اقدام ــرارداد و اج ــرایط ق ــه ش ــوط ب ــات مرب ــام اطاع تم

ــد. ــم می کنن ــا را فراه ــوع قرارداده ــن ن ــرای ای اج

1 -. Mining
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6. پیشنهاد های سیاستی و اقدامات 

رمزارزهــا بــه علــت عــدم تمرکــز و وابســته نبــودن بــه نهــاد یــا دولتــی خــاص، در مبــادالت بین المللــی، بســیاری 

ــد؛  ــارف را ندارن ــای متع ــا ارزه ــی( ی ــی بین بانک ــات مال ــی ارتباط ــه جهان ــوئیفت1 )جامع ــای س از محدودیت ه

ــت.  ــرب اس ــکا و غ ــارت امری ــلطه و نظ ــت س ــی و تح ــی بانک ــبکه بین الملل ــز در ش ــان متمرک ــک پیام رس ــوئیفت ی س

ــود دارد:  ــا وج ــتفاده از رمزارزه ــر در اس ــائل زی ــه، مس ــا این هم ب

از لحــاظ حجــم مبــادالت مالــی بــا محدودیــت جــدی مواجــه هســتند؛ بــه عبارتــی، تأمیــن بیت کویــن . 1

الزم بــرای انتقــال، بــه ویــژه در ایــران راحــت نیســت. ضمــن اینکــه بــا توجــه بــه حساســیتی کــه از 

لحــاظ حجــم تراکنــش ایجــاد می کنــد، در صورتــی کــه حجــم کل مبــادالت بیــش از ۲۰ میلیــون دالر 

در مــاه باشــد، بــه راحتــی مانیتــور خواهــد شــد. 

در شرایطی توسط دولت ها و سرویس های اطاعاتی و امنیتی قابل مدیریت و ردیابی هستند. . ۲

ــدن )تحریــم حســاب ها( و ریــزش . 3 ــدن، بلوکــه ش ــکان هــک ش معایــب و خطراتــی جــدی از جملــه ام

شــدید قیمــت را بــه همــراه دارنــد. 

ــادالت  ــت مب ــرای مدیری ــژه ای ب ــت وی ــن ظرفی ــژه بیت کوی ــا و به وی ــم رمزارزه ــاس، در دوران تحری ــن اس ــر ای ب

ندارنــد؛ هرچنــد در ســطوح مبــادالت خــرد توســط برخــی اســتفاده شــده و منافعــی را هــم بــرای معــدودی از فعــاالن 

ــن  ــادالت بی ــت تب ــرای مدیری ــادی ب ــرایط ع ــاوه در ش ــت. به ع ــته اس ــراه داش ــه هم ــرد ب ــطح خ ــب وکارها در س کس

چنــد کشــور می تــوان ارز رمزپایــه ای را تعریــف و روی مبــادالت مالــی بــا آن توافــق کــرد؛ امــا در شــرایط تحریمــی و 

ــت.  ــدود اس ــیار مح ــر بس ــن ام ــکان ای ــه، ام ــای ثانوی ــود تحریم ه ــا وج ــژه ب به وی

همان طــور کــه در تحلیــل و بررســی  ارزهــای دیجیتــال و فنــاوری باک چیــن شــرح داده شــد،  ارزهــای دیجیتــال 

یــک واقعیــت جهانــی غیرقابــل انــکار اســت کــه تحولــی شــگرف در نحــوه تبــادالت اقتصــادی در جهــان پدیــد آورده  

ــورت  ــی ص ــد اقدامات ــا، بای ــن فناوری ه ــت ای ــرای مدیری ــت. ب ــوده اس ــر ب ــم مؤث ــا ه ــور م ــوالت در کش ــن تح و ای

ــود. ــه می ش ــوزه ارائ ــن ح ــه در ای ــت گذاری بهین ــرای سیاس ــنهادی ب ــای پیش ــی از راهکاره ــه برخ ــرد. در ادام بگی

1-6. پیشنهاد های سیاستی ویژه ارزهای دیجیتال 

ارزهــای دیجیتــال، چهــار وجــه مهــم دارنــد کــه عبارت انــد از: »کارکــرد پولــی«، »کارکــرد دارایی«، »اســتخراج 

و معــدن کاوی«، »آی ســی او۲ و انتشــار توکــن«. در ادامــه اقدامــات و سیاســت های مرتبــط بــا مدیریــت هریــک از 

ایــن وجــوه ارزهــای دیجیتــال تبییــن می شــود. 

1 - SWIFT

2 -. Initial Coin Offering (ICO)
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1-1-6. کارکرد پولی ارزهای دیجیتال 

ــن  ــا ای ــاد ب ــات در اقتص ــا و خدم ــه کااله ــروش و معامل ــد و ف ــکان خری ــه ام ــت ک ــی آن اس ــرد پول ــور از کارک منظ

ــت  ــوان درگاه پرداخ ــای آن را می ت ــن نموده ــود؛ مهم تری ــم ش ــت فراه ــزار پرداخ ــوان اب ــتفاده از آن به عن ــا و اس ارزه

ــت.  ــد آن دانس ــی و مانن ــای بیت کوین ــی، پوز1ه بیت کوین

ــه  ــت بهین ــورها، سیاس ــایر کش ــات س ــری از تجربی ــور و بهره گی ــود در کش ــات موج ــات و واقعی ــاس ماحظ براس

ــت  ــا ممنوعی ــور ب ــل کش ــا در داخ ــن ارزه ــی ای ــرد پول ــه کارک ــت ک ــور آن اس ــرای کش ــی ب ــرایط فعل ــح در ش و صحی

ــات  ــه ابــزار پرداخــت در معام ــل آن ب ــال و تبدی ــه ری ــا ب ــی ایــن ارزه ــود و از جایگزین و محدودیــت جــدی مواجــه ش

ــت  ــرای پرداخ ــال ب ــای دیجیت ــن ارزه ــی ای ــای پول ــم از کارکرده ــرایط تحری ــوان در ش ــه می ت ــود؛ البت ــری ش جلوگی

ــور  ــرد و در ام ــره ب ــوص دالر( به ــی به خص ــای خارج ــن ارزه ــل )جایگزی ــطح بین المل ــی در س ــویه های مال و تس

ــرد. ــتفاده ک ــی از آن اس ــای انتقال ــرمایه و پرداخت ه ــات و ورود س ــادرات و واردات کاال و خدم ص

2-1-6. کارکرد دارایی بودن ارزهای دیجیتال 

در مقابــل ممنوعیــت کارکــرد پولــی ایــن ارزهــا، می تــوان »کارکــرد دارایــی بــودن« آنهــا را بــه رســمیت شــناخت 

ــان  ــر در جه ــال حاض ــه در ح ــژه  اینک ــرد؛ به وی ــع ک ــررات الزم را وض ــب آن مق ــت جوان ــازی و مدیری ــرای شفاف س و ب

وجــه »دارایــی بــودن« ارزهــای دیجیتــال بســیار پررنگ تــر از وجــه »پولــی« آنهــا اســت و در ایــران نیــز عمدتــا بــا 

ــت.  ــده اس ــال ش ــه آن اقب ــرمایه گذاری ب ــظ ارزش و س ــزه حف انگی

ــور،  ــج کش ــول رای ــه پ ــا از جمل ــایر ارزه ــه س ــن ب ــد بیت کوی ــال مانن ــای دیجیت ــل ارزه ــرف و تبدی ــور ص به منظ

ــاس،  ــن اس ــر ای ــت. ب ــی اس ــل چشم پوش ــم و غیرقاب ــزارزی مه ــروش رم ــد و ف ــایت های خری ــا و س ــش صرافی ه نق

ــا  ــازوکاری ب ــی آن، س ــایت های داخل ــا و س ــت صرافی ه ــر فعالی ــق ب ــارت دقی ــامان دهی و نظ ــرای س ــت ب الزم اس

ــود.  ــاد ش ــوزه ایج ــن ح ــال در ای ــایت های فع ــا و س ــه صرافی ه ــوز ب ــای مج ــذاری و اعط ــررات گ ــد، مق ــدف رص ه

ــی  ــا تمام ــد و ثانی ــل برس ــه حداق ــراد ب ــرداری از اف ــکان کاهب ــه اوال ام ــد ک ــوی باش ــه نح ــد ب ــررات بای ــع مق وض

ــایت های  ــود. س ــام ش ــت گذار انج ــر سیاس ــر نظ ــفاف و زی ــتری ش ــت و در بس ــزارزی ثب ــادالت رم ــا و تب تراکنش ه

خریــد و فــروش ایــن ارزهــا بــا پــول رایــج کشــور، دروازه ورود بســیاری از مــردم بــه بــازار ارزهــای دیجیتــال اســت 

ــود:  ــیم می ش ــته تقس ــه دو دس ــه ب ک

سایت های فروش مستقیم ارز )خرید از شرکت( 

ــام  ــه انج ــرکت ب ــک ش ــایت ی ــود را از س ــد خ ــاپرک، خری ــال ش ــت ری ــق درگاه پرداخ ــرد از طری ــت، ف ــن حال در ای

ــا  ــایت ها، تنه ــن س ــرد در ای ــه ک ــد توج ــد. بای ــت می کن ــایت دریاف ــود در آن س ــول خ ــاند و ارز را در کیف پ می رس

ــس آن.  ــه عک ــود دارد و ن ــن وج ــرای مراجعی ــال ب ــتقیم ری ــت مس ــال پرداخ ــال در قب ــت ارز دیجیت ــکان دریاف ام

1 -. POS
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سایت های فروش غیرمستقیم )نظیر به نظیر( ارز )خرید از دست( 

ــکان  ــا ام ــه ب ــد ک ــوار می کنن ــران را هم ــال از دیگ ــای دیجیت ــد ارزه ــتقیم راه خری ــور غیرمس ــایت ها به ط ــن س ای

ــز  ــا واری ــد ب ــراد می توانن ــاپرک، اف ــی ش ــت ریال ــر درگاه پرداخ ــه  ب ــدون تکی ــزی، ب ــد واری ــا تایی ــردن ارز ت ــه ک بلوک

مســتقیم، بیت کویــن را معاملــه کننــد. در ایــن قبیــل ســایت ها، امــکان خریــد و فــروش ارزهــای دیجیتــال در قبــال 

ــد راه  ــا می توان ــل آنه ــایت ها و تحلی ــادالت س ــه تب ــد کلی ــذاری و رص ــود دارد. مقررات گ ــه وج ــرای هم ــر ب ارز دیگ

ــاالت  ــت ای ــد. دول ــی باش ــات غیرقانون ــه عملی ــکوک ب ــای مش ــن تراکنش ه ــز یافت ــات و نی ــذ مالی ــرای اخ ــبی ب مناس

ــت.  ــرده اس ــتفاده ک ــات اس ــذ مالی ــرای اخ ــن روش را ب ــکا ای ــده امری متح

رصــد ســایت های فــروش غیرمســتقیم )نظیــر بــه نظیــر( دشــوارتر اســت؛ امــا بــا توجــه بــه تراکنش هــای مالــی 

شــبکه شــتاب، ایــن تبــادالت نیــز در ســطوحی قابــل رصــد اســت؛ بنابرایــن در ایــن زمینــه ایجــاد ســامانه رصــدی 

ــال  ــای دیجیت ــاوری ارزه ــت فن ــی مدیری ــای اصل ــا از اولویت ه ــت آنه ــرای فعالی ــررات  ب ــایت ها و مق ــن س ــرای ای ب

اســت. 

ــال  ــایت های فع ــری از س ــته دیگ ــروش، دس ــد و ف ــایت های خری ــر س ــه عاوه ب ــت ک ــت آن اس ــز اهمی ــه حائ نکت

ــال ارز  ــایت ها، انتق ــن س ــی ای ــرد اصل ــد. کارک ــز دارن ــا تمرک ــادل رمزارزه ــر روی تب ــال، ب ــای دیجیت ــه ارزه در زمین

ــی  ــه عبارت ــت؛ ب ــت اس ــا خدم ــک کاال ی ــه ی ــال مبادل ــر، در قب ــرد دیگ ــاب ف ــه حس ــرد ب ــک ف ــاب ی ــال از حس دیجیت

ــه ارز در  ــتند و مبادل ــان هس ــورها و جه ــطح کش ــال در س ــای دیجیت ــی ارزه ــرد پول ــده کارک ــایت ها ترویج دهن ــن س ای

آنهــا بــرای پرداخــت و تســویه مالــی صــورت می پذیــرد. بــر ایــن اســاس، بــا توجــه بــه لــزوم ممنوعیــت اســتفاده از 

ارزهــای دیجیتــال به عنــوان پــول و ابــزار پرداخــت، ضــروری اســت از فعالیــت آنهــا در داخــل کشــور جلوگیری شــود؛ 

ــان  ــد. ایرانی ــم می آورن ــی فراه ــرار مالیات ــی و ف ــای غیرقانون ــت فعالیت ه ــم را در جه ــزاری مه ــه اب ــژه  اینک به وی

ــا  ــی ب ــایت های خارج ــد س ــن رص ــد؛ بنابر ای ــتفاده می کنن ــر IP اس ــای تغیی ــوال از ابزاره ــم، معم ــرار از تحری ــرای ف ب

ــرای  ــال ب ــای دیجیت ــادالت ارزه ــه تب ــال در عرص ــی فع ــایت های داخل ــد س ــا رص ــت، ام ــه اس ــواری هایی مواج دش

ممانعــت، ممکــن بــوده، راهــی مناســب بــرای رصــد منشــا تبــادالت مالــی در ارزهــای دیجیتــال اســت. بــا توجــه 

بــه تبــادالت مکــرر بــا ارزهــای مختلــف، حتــی ارزهایــی کــه ممکــن اســت به طــور مســتقیم قابــل رصــد نباشــند، 

ــد.  ــدا می کن ــش پی ــی افزای ــل توجه ــو قاب ــه نح ــد ب ــکان رص ــال، ام ــای ارز دیجیت ــادالت بازاره ــد تب در فراین

ــد  ــل رص ــد آن، قاب ــوم و مانن ــن، اتری ــد بیت کوی ــتفاده مانن ــال پراس ــای دیجیت ــیاری از ارزه ــت بس ــی اس گفتن

ــی  ــش تمام ــال، پای ــای دیجیت ــادالت ارزه ــد تب ــرای رص ــت. ب ــر نیس ــادگی امکان پذی ــن کار به س ــا ای ــتند؛ ام هس

ــای  ــروش ارزه ــد و ف ــایت های خری ــه از س ــی ک ــا اطاعات ــد آن ب ــن و پیون ــتر باک چی ــه در بس ــات انجام یافت معام

دیجیتــال بــه دســت می آیــد، الزم اســت. در واقــع از کنــار هــم گذاشــتن ایــن اطاعــات می تــوان بــه هویــت افــراد 

ــت.  ــت یاف ــا دس ــد تراکنش ه ــدا و مقص ــده ارز و مب تبادل کنن
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3-1-6. معدن کاوی و استخراج رمزارزها 

ــور،  ــا در کش ــتخراج رمزارزه ــث اس ــال بح ــت در قب ــن سیاس ــد بهتری ــان می ده ــی ها نش ــات و بررس مطالع

پیاده ســازی ایــن ســناریو اســت کــه بــرق موردنیــاز بدیــن منظــور حداقــل بــا قیمــت صادراتــی آن )کــه بیــش از 1۰۰۰ 

تومــان بــه ازای هــر کیلــووات ســاعت اســت( در اختیــار معــدن کاوان معمولــی قــرار گیــرد. در ایــن راســتا می تــوان 

بــرای افــرادی کــه در ســطح وســیع و بــا راه انــدازی مــزارع بــزرگ، رمزارزهــا را اســتخراج می کننــد، بــرق مصرفــی را 

به صــورت پلکانــی و بــا قیمتــی باالتــر از قیمــت صادراتــی بــرق کشــور، تامیــن کــرد؛ بــا ایــن قیــد کــه دســتگاه های 

اســتخراج کننده، در محــدوده 4۰ روزه پیــک مصــرف بــرق کشــور در تابســتان )کــه مصــرف بــرق بــر تولیــد آن پیشــی 

ــند.  ــوش باش ــرد( خام می گی

4-1-6. مقررات گذاری بر آی سی او و انتشار توکن 

ــت  ــوی حاکمی ــی از س ــات مختلف ــورس« )IPO(1 الزام ــرکت ها در ب ــهام ش ــه س ــه اولی ــه در »عرض ــور ک همان ط

اعــام و اعمــال می شــود تــا اجــازه عرضــه عمومــی بــه یــک شــرکت خصوصــی بدهــد و ســهام آن در بــورس خریــد 

و فــروش شــود،  در ارزهــای دیجیتــال نیــز بایــد بــرای عرضــه اولیــه ارز )آی ســی او( شــرایط ویــژه ای اعمــال شــود تــا 

هــر فــردی نتوانــد حتــی بــدون معرفــی ارز و بــه بهانــه ســرمایه گذاری پــول بگیــرد و درنهایــت چیــزی ارائــه نکنــد. 

ــی  ــن، حت ــد چی ــورها مانن ــی کش ــد و برخ ــام می دهن ــی اوها انج ــر آی س ــژه ای ب ــارت وی ــورها نظ ــیاری از کش بس

ــگاه آن  ــی او و جای ــوع آی س ــت موض ــان از اهمی ــن نش ــه ای ــد ک ــا را دارن ــن عرضه ه ــل ای ــردن کام ــوع ک ــابقه ممن س

ــرای  ــی ب ــریع تر مقررات ــه س ــرورت دارد هرچ ــن ض ــال دارد؛ بنابرای ــای دیجیت ــر ارزه ــای مبتنی ب در کاهبرداری ه

آی ســی او ها وضــع شــده، اقدامــات الزم در ایــن زمینــه عملیاتــی شــود و تنهــا در صــورت بــرآورده کــردن شــرایطی 

مشــخص، اجــازه عرضــه و تبلیــغ عمومــی بــه یــک آی ســی او داده شــود؛ به ویــژه  اینکــه انتشــار توکــن توســط فــرد 

ــرد.  ــورت پذی ــد ص ــی می توان ــی، به راحت ــرکت خصوص ــا ش ی

ــر  ــرح و منتش ــور مط ــع آن در کش ــل و به تب ــطح بین المل ــه در س ــدی ک ــف و جدی ــای مختل ــال کوین ه ــه در قب البت

می شــود، نمی تــوان تکلیــف خاصــی را متوجــه نهادهــای داخلــی به ویــژه بانــک مرکــزی و وزارت اقتصــاد دانســت. 

در ایــن زمینــه توکن هــای جدیــد و بــدون پشــتوانه  مطــرح کــه بــه داخــل کشــور محــدود نیســتند )همچــون E۲C کــه 

ــه  ــز اینک ــد؛ ج ــی نمی گنجن ــای داخل ــت گذاری نهاده ــوب سیاس ــز در چهارچ ــت( نی ــرداری در آن هس ــال کاهب احتم

ــتگاه های  ــات و دس ــود و وزارت اطاع ــردم داده ش ــه م ــی ب ــدارهای کاف ــر و هش ــا تحذی ــد آنه ــه خری ــبت ب ــا نس صرف

ــد،  ــت دارن ــتوانه فعالی ــدون پش ــای ب ــن توکن ه ــت ای ــا محوری ــه ب ــرکت هایی را ک ــل ش ــیاری کام ــا هوش ــی ب امنیت

رصــد کــرده، اقــدام مقتضــی را انجــام دهنــد؛ از جملــه شــرکت های هرمــی کــه بــا محوریــت E۲C در ســطح گســترده 

ــد.  ــت می کنن ــه دریاف ــردم وج از م

1 -. Initial Public Offering
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ــک  ــس بان ــتوانه در پیش نوی ــای دارای پش ــه توکن ه ــه اولی ــا عرض ــه ب ــه در رابط ــتی ک ــد سیاس ــر می رس ــه نظ ب

ــد از:  ــس عبارت ان ــن پیش نوی ــای ای ــد؛ محوره ــب باش ــت، مناس ــده اس ــر ش ــزی ذک مرک

انتشار توکن های با پشتوانه ریال، تنها در اختیار بانک مرکزی است؛  ◄

ــوز  ◄ ــای دارای مج ــار بانک ه ــا در انحص ــورو و...( تنه ــتوانه ارز )دالر، ی ــا پش ــای ب ــار توکن ه انتش

ــت؛  ــزی اس ــک مرک بان

ــا  ◄ ــزی و ب ــک مرک ــوز از بان ــذ مج ــس از اخ ــا، پ ــزات گران به ــا و فل ــتوانه ط ــا پش ــای ب ــار توکن ه انتش

ــت؛  ــن اس ــگان ممک ــرای هم ــور، ب ــای کش ــت بانک ه ضمان

ــع  ◄ ــتوانه، تاب ــدون پش ــز ب ــهود و نی ــهود و غیرمش ــای مش ــتوانه دارایی ه ــا پش ــای ب ــار توکن ه انتش

ــت. ــورس اس ــن ب قوانی

محمدعلی شاکری

مهدی خوشخو


