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پدیدهرمزارز،مخاطرات،فرصتهاونحوهسیاستگذاری
 .1مقدمه
درک صحیــح شــبکههای تبــادل مالــی مبتنیبــر رمزارزهــا و آشــنایی بــا تهدیدهــا و فرصتهــای نهــان و
آشــکار ایــن حــوزه ،تاثیــر مســتقیم و بســزایی در موضعگیریهــای تصمیمســازان داخلــی بــرای مقرراتگــذاری
یــا اعــام ممنوعیــت فعالیــت در ایــن بخــش دارد .بــا بررســی مواضــع موافــق و مخالــف صاحبنظــران کشــور،
میتــوان در مــواردی عــدم درک دقیــق فنــاوری «زنجیــره بلــوک» یــا «بالکچیــن» 1و یکــی از محصــوالت آن
یعنــی رمزارزهــا را بــه وضــوح مشــاهده کــرد.

 .2معرفی اجمالی فناوری زنجیره بلوک و پدیده رمزارز
امــروزه کمتــر کســی نــام بیتکویــن و زنجیــره بلــوک را نشــنیده اســت؛ دو پدیــدهای کــه گاهــی بــا هــم اشــتباه
گرفتــه میشــوند و بــا ظهــور خــود نویدبخــش انقالبــی بــزرگ در نظــام اقتصــادی و اجتماعــی جهانــی شــدهاند.
بــرای تفکیــک و تعریــف ایــن دو پدیــده کــه رابطــه تنگاتنگــی باهــم داشــته و همزمــان ارائــه شــدهاند ،بیتکویــن را
یــک رمــزارز دانســتهاند کــه بــر بســتر زنجیــره بلــوک ارائــه شــده اســت؛ بنابرایــن میتــوان زنجیــره بلــوک را یــک
دفتــر ثبــت مرکــزی در نظــر گرفــت کــه ثبــت ســوابق (تراکنشهــا ،اطالعــات حســاب افــراد و )...در آن بهصــورت
کامــا امــن ،شــفاف و در دســترس و مــورد توافــق اعضــا صــورت میگیــرد.
مبنــای فنــی رمزارزهــا بــه «پــول خــرد دیجیتــال» برمیگــردد کــه بــرای تبــادالت مالــی خــرد اســتفاده
میشــود .در پــول خــرد دیجیتــال ،پــول یــک عــدد اســت؛ عــددی کــه بــا خــواص ویــژه خــود ارزشــمند شــده،
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هرکــس آن را داشــته باشــد ،مالــک آن پــول دیجیتــال اســت .از ســال  ،۲۰۰۷بــا معرفــی بیتکویــن مبتنیبــر
فنــاوری بالکچیــن ،نســل جدیــدی از پولهــای الکترونیکــی مطــرح شــد کــه میتوانــد بیــن افــراد مختلــف بــه
گــردش درآیــد و از حســابی بــه حســاب دیگــر جابهجــا و در چرخــه مبــادالت اقتصــادی اســتفاده شــود.
ارزهــای دیجیتالــی جدیــد بــا پولهــای الکترونیکــی اولیــه تفاوتهــای اساســی دارنــد .در روشهــای ســنتی
خلــق پــول ،توســط یــک حاکمیــت یــا بانــک مرکــزی پولــی خلــق میشــد و بهصــورت فیزیکــی یــا الکترونیکــی در
اختیــار بانکهــا قــرار میگرفــت؛ امــا در روش جدیــد کــه پولهایــی مبتنیبــر رمزنــگاری ایجــاد میشــود ،ایــن کار
بهصــورت غیرمتمرکــز صــورت میپذیــرد؛ یعنــی خلــق پــول در اختیــار یــک بانــک مرکــزی نیســت ،بلکــه در دســتهای
از ایــن ارزهــای دیجیتــال هــر فــردی کــه بتوانــد بــا اختصــاص تــوان پردازشــی ،اعــدادی را بیابــد کــه ویژگیهــای
خاصــی دارنــد ،مالــک آن پــول خواهــد بــود .ایــن دســته از ارزهــای دیجیتــال« ،قابــل معــدنکاوی» نامیده میشــوند.
در مقابــل ارزهایــی هــم وجــود دارنــد کــه قابــل معــدنکاوی نیســتند و توســط مالــک اصلــی آن بــه دیگــران تخصیــص
داده میشــوند و از ایــن نظــر تولیدکننــدگان آن شــباهتهایی بــا قابلیتهــای بانــک مرکــزی دارنــد.

 .2-1کاربرد رمزارزها
ظهــور پدیــده رمــزارز بــا خــود ایدههایــی را بــه همــراه داشــته اســت کــه میتوانــد بــهزودی نظــام اقتصــادی
و حتــی روابــط اجتماعــی را دســتخوش تغییــرات بزرگــی کنــد؛ تغییراتــی کــه میتــوان تمامــی آنهــا را در عبــارت
«دگرگونــی نظــام انتقــال ارزش» خالصــه کــرد .ایــن «ارزش» ممکــن اســت پــول ،دارایــی ،اطالعــات ،قــرارداد،
اختیــار قانونــی و یــا حتــی ترکیبــی از ایــن مــوارد باشــد .در ادامــه چنــد مثــال از ایــن دگرگونیهــا یــا کاربردهــای
رمــزارز ارائــه میشــود.

پرداختهای بینالمللی بانکی
یکــی از کاربردهــای مهــم رمزارزهــا ،اســتفاده از آنهــا در پرداختهــای بینالمللــی اســت کــه از مجــرای
بانکهــا انجــام میشــود .اســتفاده از رمزارزهــا در ایــن زمینــه باعــث کاهــش چشــمگیر هزینههــای بانکهــا
و صرفهجویــی در زمــان میشــود (حتــی کاهــش زمــان ثبــت تراکنــش و تسویهحســاب در کســری از ثانیــه نیــز
امکانپذیــر اســت).

ذخیره ارزش
بهطورکلــی «ذخیــره کــردن ارزش» یکــی از خــواص مهــم هــر نــوع ارز اســت .رمــزارز نیــز نهتنهــا از ایــن قاعــده
مســتثنا نیســت ،بلکــه در ســالهای گذشــته بیشــترین افزایــش ســرمایه را نصیــب ســرمایهگذاران کــرده اســت؛
بهطــور مثــال بیتکویــن و «اتریــوم» 1در طــی دورهای ،بــه ترتیــب حــدود  ۲۰و  ۱۰۰برابــر رشــد قیمــت داشــتهاند.
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مبادالت مالی خرد در شرایط تحریم
رمزارزهــا فرصتــی را در اختیــار کشــورهای تحریــم شــده و فعــاالن اقتصــادی آنهــا قــرار داده اســت تــا بتواننــد
تــا حــدی بــا محدودیتهــای تحریمــی مقابلــه کــرده ،بخشــی از نیازهــای مبادالتــی خــرد خــود را پوشــش دهنــد.
البتــه حجــم تراکنشهــا در آن خیلــی زیــاد نیســت .بــرای مثــال در شــبکه بیتکویــن ماهانــه حداکثــر تــا ســقف 20
میلیــون دالر میتــوان تراکنــش مالــی بــا خــارج از کشــور داشــت کــه ایــن مقــدار نســبت بــه حجــم کل مبــادالت
ارزی بــا خــارج از کشــور بســیار ناچیــز اســت.

 .2-2معدنکاوی ارزهای دیجیتال
معــدنکاوی فراینــدی اســت کــه در طــی آن ،مجموعــه زنجیــرهای معتبــر از بلوکهــا مطابــق قواعد مشــخص یک
ارز دیجیتــال یافــت میشــوند یــا بلوکهــا و تراکنشهــا مطابــق ایــن قواعــد بررســی و تاییــد میشــوند .ایــن فراینــد
بــرای کارکــرد بالکچیــن حیاتــی اســت؛ چــون تمامــی تراکنشهــا بایــد بررســی و از ســوی فعــاالن شــبکه تاییــد
ـب تــاش معــدنکاوان در اختیــار آنهــا قــرار میگیــرد .هرکــدام از ارزهــای دیجیتــال
شــوند .ارز دیجیتــال بهتناسـ ِ
الگوریتــم مشــخصی را مبنــای کار خــود قــرار دادهانــد ؛ امــا نیازمنــدی مهــم بــرای اســتخراج ارزهــای دیجیتــال،
نرمافــزار نیســت بلکــه تــوان پردازشــی اســت .بــرای اســتخراج ارزهــای دیجیتــال بایــد بــا بهرهگیــری از رایانههــای
بســیار قدرتمنــد ،تعــداد بســیار زیــادی در همســازی در واحــد زمــان را محاســبه کــرد تــا کلیــدی بــا شــرایط مشــخص
بــرای بلوکهــا پیــدا شــود .هرچــه زمــان میگــذرد ،یافتــن بیتکویــن ســختتر و جایــز ه افــراد کمتــر میشــود؛ از
ســوی دیگــر تعــداد رایانههــای فعــال در اســتخراج بیشــتر شــده ،یافتــن آن حالــت رقابتــی پیــدا میکنــد؛ زیــرا هرچــه
قیمــت ارز مجــازی باالتــر م ـیرود ،افــراد بیشــتری بــرای اســتخراج آن ترغیــب میشــوند.

 .3نهادهای ذینفع در حوزه رمزارز در کشور
شناســایی و دســتهبندی ذینفعــان حــوزه رمزارزهــا در کشــور ،براســاس فرصتهــا و تهدیدهــای آن صــورت
میگیــرد کــه در ادامــه بــه فهرســتی از آنهــا اشــاره میشــود.

 .3-1فرصتها و تهدیدهای رمزارزها
.1

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

.2

2کیفپولهای الکترونیکی ،صرافیها و سکههای بدون مجوز؛

.3

3هژمونی مالکان رمزارزها و امکان حمله به اقتصاد ایران؛

.4

4امکان اعمال تحریمهای جدید توسط کنگره ایاالت متحده به بهانه استفاده از رمزارزها؛

.5

5بهکارگیری رمزارزها توسط گروههای تروریستی؛

.6

6خلق انبوه سکه توسط نهادهای مالی و شرکتهای فناوری؛

.7

7ریزش شدید بازار رمزارزها و ایجاد نارضایتی عمومی؛
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.8

8مزیت تسریع ،تسهیل و افزایش حجم صادرات کشور؛

.9

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

1010صادرات انرژی فرآوری شده با بازدهی باال.

 .2-3نهادهای ذینفع در حوزه رمزارزها
با توجه به موارد باال ،مهمترین نهادهای ذینفع در حوزه رمزارزها عبارتاند از:
◄

◄بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران؛

◄

◄مجلس شورای اسالمی؛

◄

◄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 اسالمی ایران؛

◄

◄وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات؛

◄

◄شورای عالی امنیت ملی و نهادهای اطالعاتی و امنیتی؛

◄

◄صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران؛

◄

◄سازمان امور اصناف و بازرگانان.

 .4چالشها و تهدیدهای موجود در حوزه رمزارزها در کشور
ارزهــای رمزپایــه ،بــا چالشهــا ،تهدیــدات و گاه مشــکالت اساســی مواجــه هســتند کــه بــا توجــه بــه شــرایط
اقتصــاد ایــران اهمیــت ویــژهای مییابنــد؛ مســائلی کــه گاه تصمیمگیــری ســریع مقامــات بانــک مرکــزی را
میطلبــد .چنانچــه تصمیمســازان کشــور رونــد بیتفاوتــی خــود بــه ایــن حــوزه را ادامــه دهنــد و کاری اصولــی در
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
عواقــب ایجــاد معضالتــی فراتــر از بحثهایــی چــون پولشــویی اســت و میتوانــد کشــور را بــا بحرانهایــی
جــدی مواجــه کنــد .در ادامــه ،اهــم ایــن بحرانهــا ذکــر میشــود.
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 .4-1کیف پولهای رمزارزی (والتها) 1،صرافیها و سکههای بدون مجوز
بــه علــت نبــود سیاســتهای دقیــق در حــوزه رمزارزهــا ،نبــود اطالعــات و آگاهیبخشــی مناســب دربــاره
نحــوه ســنجش امنیــت صرافیهــا و کیــف پولهــای رمــزارز و نبــود نهــاد متولــی ارزیابــی امنیــت آنهــا ،فضــا
بــرای ورود کالهبــرداران در کشــور بــاز و بــدون مانــع اســت .حجــم زیــادی از رمزارزهــای خــرد افــراد درون کیــف
پولهــای خارجــی نگهــداری شــده ،میــزان زیــادی از تبــادالت رمــزارزی بــا مبالــغ بــاال نیــز در صرافیهــای
بینالمللــی خارجــی انجــام میشــود؛ صرافیهایــی کــه در برخــی مــوارد ماننــد صرافــی «بیترکــس» 2،بــدون
اطــاع قبلــی و بــدون پذیــرش عواقــب تصمیمــات خــود ،دسترســی ایرانیــان را بــه رمزارزهایشــان قطــع و حجــم
بزرگــی از ســرمایههای آنــان را مســدود کردهانــد.

 .4-2هژمونی مالکان رمزارزها و امکان ضربه به اقتصاد ایران
حــدود  80درصــد بیتکویــن جهــان در چیــن تولیــد میشــود و ایــاالت متحــده مقصــد فــروش بیــش از 40
درصــد بیتکویــن جهــان اســت .در ایــن میــان کشــورهایی نیــز تــاش میکننــد 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.

 .4-3امکان اعمال تحریمهای جدید توسط کنگره ایاالت متحده
براســاس بنــد هشــتم تحریمهــای جدیــد کنگــره ایــاالت متحــده امریــکا ،کاتســا ،ایــن کشــور بایــد بــر اســتفاده
ایــران از رمزارزهــا بــرای تامیــن مالــی غیرقانونــی گروههــای همپیمــان ،انجــام جرایــم و دور زدن تحریمهــا
بهشــدت نظــارت کنــد .در ایــن فضــای تحــت کنتــرل ،نبــود مقــررات و قانونگــذاری الزم در ایــن حــوزه و
غیرشــفاف نگاهداشــتن آن نیــز عواقبــی را متوجــه کشــورخواهد کــرد.

 .4-4بهکارگیری رمزارزها توسط گروههای تروریستی
رمزارزهــا میتواننــد بــه یکــی از راههــای کارآمــد تامیــن مالــی گروههــای تروریســتی تبدیــل شــده ،مســتقل از
شــبکه بانکــی تحــت نظــارت کشــور ،امــکان تبــادل مالــی را بیــن اعضــای آنهــا تســهیل کننــد؛ بنابرایــن الزم اســت
بهمنظــور کاهــش تــوان گروهکهــای تروریســتی در کشــور و جلوگیــری از حمــات تروریســتی آنهــا ،بــا دعــوت از
ســایر کشــورهای منطقــه و ایجــاد ائتــاف منطقـهای ،بــا تدویــن قوانیــن مرتبــط ،امــکان تامیــن مالــی تروریســم را
از ایــن طریــق بهشــدت دشــوار و تــا جــای ممکــن کنتــرل کــرد.

1 - Wallets
2 - Bittrex
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 .4-5ریزش شدید بازار و ایجاد نارضایتی عمومی
بســیاری از افــراد در کشــور ،بــه دلیــل نداشــتن اطالعــات کافــی در زمینــه رمزارزهــا و عــدم اطالعرســانی رســمی
نهادهــای ذیربــط هماننــد بانــک مرکــزی و صداوســیما ،تنهــا بــا مطالعــه پس ـتهای بــدون منبــع تلگرامــی و یــا
اعتمــاد بــه جمــع دوســتان و آشــنایان ،بــه بــازار رمزارزهــا ورود و شــروع بــه خریدوفــروش ایــن ارزهــا میکننــد.
بــه ایــن ترتیــب رمــزارزی هماننــد بیتکویــن در طــول ســه مــاه از حــدود  ۲۲هــزار دالر بــه کمتــر از  ۶۰۰۰دالر
ریــزش کــرد ( 73درصــد از ارزش خــود را از دســت داد) .اکنــون بــا توجــه بــه ذات نوســانی قیمــت رمزارزهــا ،ســرمایه
رمــزارزی بســیاری از افــراد درخطــر اســت؛ امــا اطالعــات دقیقــی از ایــن موضــوع در دســترس نیســت.

 .4-6غیرمتمرکز بودن انتشار این ارزها
بــا رواج پولهــای مجــازی ،نقــش نهادهــای واســط و بانــک مرکــزی در تراکنشهــای کشــور کمرنــگ
میشــود .ایــن موضــوع میتوانــد بــرای سیســتم پولــی و مالــی کشــور خطــری جــدی بــه شــمار آیــد؛ زیــرا جایــی
بــرای اعمــال سیاســتهای پولــی باقــی نمیمانــد و نظــارت بــر تراکنشهــای روزانــه موجــود ،امــری دشــوار
خواهــد بــود و راه بــرای انجــام کارهــای مجرمانــه ،پولشــویی ،فــرار مالیاتــی و ...بــاز میشــود.

 .4-7بروز مشکالت امنیتی
الکترونیکــی بــودن رمــزارز ،چالشهایــی نظیــر گمشــدن ،هــک شــدن حســاب کاربــر و ســرقتهای الکترونیکــی را
بــه همــراه دارد .بهعــاوه اگــر کاربــر اطالعــات حســاب و رمــز عبــور خــود را فرامــوش کنــد ،پولهــای او بــرای همیشــه
از بیــن خواهــد رفــت؛ زیــرا حســاب او نــزد هیــچ نهــادی ثبــت نشــده اســت کــه بتوانــد بــه آن مراجعــه کند.

 .4-8مشکل ارث
در نظــام پولــی رمزارزهــا ،دسترســی بــه حســاب شــخص ،صرفــا بــا داشــتن آدرس کیفپــول الکترونیکــی و رمــز
عبــور آن امکانپذیــر اســت .در صورتــی کــه ایــن اطالعــات تنهــا در اختیــار متوفــی بــوده باشــد ،هیــچ ســازوکاری
بــرای دســتیابی ورثــه بــه ارث خــود وجــود نخواهــد داشــت.

 .4-9مالحظات و قواعد فقهی
از منظــر فقهــی ،چالــش مهمــی در خصــوص رمزارزهــا مبنیبــر شــرعی بــودن یــا نبــودن کاربــرد ایــن ابزارهــا
بهعنــوان پــول ،وجــود دارد .ایــن چالشهــا هــم از نظــر قواعــد فقهــی فــردی (أکل مــال بالباطــل) و هــم قواعــد
فقهــی اجتماعــی (قاعــده نفــی ســبیل) وجــود دارنــد.
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 .4-10برگشتناپذیری تراکنشهای اشتباه
در زمینــه ارزرمزهــا برخــاف سیســتم پولــی موجــود ،چــون هیــچ نهــاد مرکــزی و واســطی وجــود نــدارد و
همچنیــن هویــت دارنــدگان کیفپــول مشــخص نیســت ،چنانچــه وجهــی بهطــور اشــتباه بــه یــک کیفپــول
الکترونیکــی دیگــر واریــز شــود ،بــه هیــچ عنــوان قابــل شناســایی و بازگشــت نیســت.

 .4-11تهدید رقبا
تــا بهمــن  ،1397بیــش از  30هــزار رمــزارز خلــق شــده اســت .ایــن رونــد رقابتــی تهدیــد بزرگــی بــرای رمزارزهای
اولیــه همچــون بیتکویــن ایجــاد خواهــد کــرد؛ بهعنــوان مثــال چنانچــه در یــک بــازه زمانــی مشــخص،
ســرمایهداران بــزرگ دنیــا پــول خــود را از بیتکویــن وارد رمــزارز دیگــری کننــد و کشــورهای بــزرگ هــم بیتکویــن
را غیرقانونــی اعــام نماینــد ،کل ارزش بیتکویــن فروریختــه ،ســرمایه افــراد بــه هیــچ تبدیــل خواهــد شــد.

 .4-12فقدان 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
نشــانیها در بردارنــده هویــت اصلــی مالــک نیســتند و فروشــنده میتوانــد در هــر تراکنــش ،از آدرس جدیــدی
اســتفاده کنــد.

 .5فرصتها و مزایای پدیده رمزارز برای کشور
 .5-1تسریع و تسهیل حجم صادرات کشور
ســرعت بــاالی تراکنــش بــر بســتر رمزارزهــا ،کاهــش شــدید هزینههــای پرداخــت ،مســتقل بــودن از
سیســتمهای پیامدهــی و بانکــی هماننــد ســوئیفت ،امــکان ارســال وجــه بهتمامــی نقــاط جهــان ،رفــع
مغایرتهــای پرداخــت و بســیاری مزایــای دیگــر ،فرصتــی بــرای برخــی کس ـبوکارها فراهــم م ـیآورد تــا بتواننــد
کاالهــای خــود را راحتتــر و بــا هزین ـهای کــم بــه تمامــی خریــداران بینالمللــی عرضــه کننــد .بهعــاوه بــا رواج
بیشــتر رمزینــه ارزهــا در کشــور ،یکــی از مشــکالت گردشــگران خارجــی کــه خطــرات حمــل پــول نقــد و انتقــال ارز از
طریــق سیســتم بانکــی بــه داخــل ایــران اســت ،رفــع و زمینــه بــرای توســعه گردشــگری فراهــم میشــود.

 .5-2استقالل از سیستمهای مالی تحت کنترل غرب بهویژه سوئیفت
در شــرایط تحریــم ،بنگاهــی بــا ســایز کوچــک در اقتصــاد ایــران بــا بهرهگیــری از ظرفیــت رمزارزهــا ،امــکان
مبادلــه بــا خــارج از کشــور را خواهــد داشــت؛ بــه ایــن صــورت کــه در ازای کاالیــی کــه شــرکت ایرانــی در حجــم
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کوچــک میفروشــد ،ارز دیجیتــال دریافــت و آن را تبدیــل بــه ارز رایــج میکنــد .گفتنــی اســت در بنــد هشــتم از
اســتراتژی ملــی امریــکا در برخــورد بــا فعالیتهــای ناپایدارکننــده ایــران در منطقــه ،دربــاره خطــر بهرهگیــری
ایــران از رمزارزهــا بــرای فــرار از تحریمهــای اقتصــادی ســخن گفتــه کــه ایــاالت متحــده بایــد بــرای کنتــرل ایــران
در فضــای رمزارزهــا مطالعاتــی انجــام دهــد.

 .5-3صادرات انرژی فرآوری شده با بازدهی باال
ماینینــگ 1و اســتخراج رمزارزهــا را میتــوان فــرآوری و صــادرات بــرق دانســت .براســاس محاســبات برخــی
فعــاالن ایــن حــوزه و اطالعــات موجــود ،بــرای تولیــد یــک بیتکویــن بــه انــرژی زیــادی ،برابــر بــا  20بشــکه نفــت
نیــاز اســت .بــا فــرض قیمــت  ۷۰۰۰دالر بــرای بیتکویــن و بــدون محاســبه هزینههــای ســرمایهای و عملیاتــی،
میتــوان بــا تبدیــل نفــت بــه بــرق و صــرف آن در فرآینــد اســتخراج ،از هــر بشــکه نفــت حــدود  350دالر (حــدود
هفــت برابــر فــروش یــک بشــکه نفــت در بــازار آزاد) درآمــد کســب کــرد؛ البتــه بایــد ریســک ســرمایهگذاری در ایــن
حــوزه و تالطــم قیمــت بیتکویــن را هــم در نظــر گرفــت.

 .5-4امکان ایجاد رمزارزهای منطقهای و تسهیل در پیمانهای پولی دو و چندجانبه
بــا گســترش پیمانهــای پولــی دو یــا چندجانبــه در بیــن کشــورها در ســالهای اخیــر و میــل بــه حــذف تدریجــی
ارزهــای واســطی ماننــد دالر و یــورو در مبــادالت برخــی از کشــورها ،ایــن امــکان وجــود دارد کــه بــا تعریــف یــک
رمــزارز مشــترک جدیــد بــه جــای اســتفاده از ارزهــای ملــی ،ســرعت و امــکان اجــرای ایــن پیمانهــا بــرای افزایــش
حجــم تجــارت منطقـهای افزایــش یابــد.

 .5-5نبود امکان جعل رمزینه ارزها
یکــی از چالشهــای مهــم در کشــورها ،جعــل پولهــای رایــج و انتشــار اســکناسهای تقلبــی اســت کــه
مشــکالتی را بــرای سیســتم مالــی آنهــا ایجــاد میکنــد؛ ولــی ویژگــی منحصربهفــرد رمزینــه ارزهــا ،نبــود امــکان
جعــل و ســاخت تقلبــی آنهــا اســت کــه مزیــت مهمــی بــرای ایــن نــوع ارزهــا بــه شــمار میآیــد.

 .5-6امکان تعریف قراردادهای هوشمند
«قراردادهــای هوشــمند» اجــازه انجــام معامــات قابــل اعتمــاد را بــدون دخالــت اشــخاص ثالــث میدهنــد؛
معامالتــی کــه قابــل پیگیــری و در عیــن حــال غیرقابــل برگشــت هســتند .ایــن قراردادهــا بهطــور خــودکار شــامل
تمــام اطالعــات مربــوط بــه شــرایط قــرارداد و اجــرای اقدامــات پیشبینیشــده هســتند و رمزینــه ارزهــا ،امــکان
اجــرای ایــن نــوع قراردادهــا را فراهــم میکننــد.
1 -. Mining
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 .6پیشنهادهای سیاستی و اقدامات
رمزارزهــا بــه علــت عــدم تمرکــز و وابســته نبــودن بــه نهــاد یــا دولتــی خــاص ،در مبــادالت بینالمللــی ،بســیاری
از محدودیتهــای ســوئیفت( 1جامعــه جهانــی ارتباطــات مالــی بینبانکــی) یــا ارزهــای متعــارف را ندارنــد؛
ســوئیفت یــک پیامرســان متمرکــز در شــبکه بینالمللــی بانکــی و تحــت ســلطه و نظــارت امریــکا و غــرب اســت.
بــا اینهمــه ،مســائل زیــر در اســتفاده از رمزارزهــا وجــود دارد:
.1

1از لحــاظ حجــم مبــادالت مالــی بــا محدودیــت جــدی مواجــه هســتند؛ بــه عبارتــی ،تأمیــن بیتکویــن
الزم بــرای انتقــال ،بــه ویــژه در ایــران راحــت نیســت .ضمــن اینکــه بــا توجــه بــه حساســیتی کــه از
لحــاظ حجــم تراکنــش ایجــاد میکنــد ،در صورتــی کــه حجــم کل مبــادالت بیــش از  20میلیــون دالر
در مــاه باشــد ،بــه راحتــی مانیتــور خواهــد شــد.

.2

2در شرایطی توسط دولتها و سرویسهای اطالعاتی و امنیتی قابل مدیریت و ردیابی هستند.

.3

3معایــب و خطراتــی جــدی از جملــه امــکان هــک شــدن ،بلوکــه شــدن (تحریــم حســابها) و ریــزش
شــدید قیمــت را بــه همــراه دارنــد.

بــر ایــن اســاس ،در دوران تحریــم رمزارزهــا و بهویــژه بیتکویــن ظرفیــت ویــژهای بــرای مدیریــت مبــادالت
ندارنــد؛ هرچنــد در ســطوح مبــادالت خــرد توســط برخــی اســتفاده شــده و منافعــی را هــم بــرای معــدودی از فعــاالن
کس ـبوکارها در ســطح خــرد بــه همــراه داشــته اســت .بهعــاوه در شــرایط عــادی بــرای مدیریــت تبــادالت بیــن
چنــد کشــور میتــوان ارز رمزپای ـهای را تعریــف و روی مبــادالت مالــی بــا آن توافــق کــرد؛ امــا در شــرایط تحریمــی و
بهویــژه بــا وجــود تحریمهــای ثانویــه ،امــکان ایــن امــر بســیار محــدود اســت.
همانطــور کــه در تحلیــل و بررسـی ارزهــای دیجیتــال و فنــاوری بالکچیــن شــرح داده شــد ،ارزهــای دیجیتــال
یــک واقعیــت جهانــی غیرقابــل انــکار اســت کــه تحولــی شــگرف در نحــوه تبــادالت اقتصــادی در جهــان پدیــد آورده
و ایــن تحــوالت در کشــور مــا هــم مؤثــر بــوده اســت .بــرای مدیریــت ایــن فناوریهــا ،بایــد اقداماتــی صــورت
بگیــرد .در ادامــه برخــی از راهکارهــای پیشــنهادی بــرای سیاســتگذاری بهینــه در ایــن حــوزه ارائــه میشــود.

 .6-۱پیشنهادهای سیاستی ویژه ارزهای دیجیتال
ارزهــای دیجیتــال ،چهــار وجــه مهــم دارنــد کــه عبارتانــد از« :کارکــرد پولــی»« ،کارکــرد دارایی»« ،اســتخراج
و معــدنکاوی»« ،آیس ـیاو 2و انتشــار توکــن» .در ادامــه اقدامــات و سیاس ـتهای مرتبــط بــا مدیریــت هریــک از
ایــن وجــوه ارزهــای دیجیتــال تبییــن میشــود.
1 - SWIFT
)2 -. Initial Coin Offering (ICO
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پدیده رمزارز ،مخاطرات ،فرصتها و نحوه سیاستگذاری

 .6-1-1کارکرد پولی ارزهای دیجیتال
منظــور از کارکــرد پولــی آن اســت کــه امــکان خریــد و فــروش و معاملــه کاالهــا و خدمــات در اقتصــاد بــا ایــن
ارزهــا و اســتفاده از آن بهعنــوان ابــزار پرداخــت فراهــم شــود؛ مهمتریــن نمودهــای آن را میتــوان درگاه پرداخــت
بیتکوینــی ،پوز1هــای بیتکوینــی و ماننــد آن دانســت.
براســاس مالحظــات و واقعیــات موجــود در کشــور و بهرهگیــری از تجربیــات ســایر کشــورها ،سیاســت بهینــه
و صحیــح در شــرایط فعلــی بــرای کشــور آن اســت کــه کارکــرد پولــی ایــن ارزهــا در داخــل کشــور بــا ممنوعیــت
و محدودیــت جــدی مواجــه شــود و از جایگزینــی ایــن ارزهــا بــه ریــال و تبدیــل آن بــه ابــزار پرداخــت در معامــات
جلوگیــری شــود؛ البتــه میتــوان در شــرایط تحریــم از کارکردهــای پولــی ایــن ارزهــای دیجیتــال بــرای پرداخــت
و تســویههای مالــی در ســطح بینالملــل (جایگزیــن ارزهــای خارجــی بهخصــوص دالر) بهــره بــرد و در امــور
صــادرات و واردات کاال و خدمــات و ورود ســرمایه و پرداختهــای انتقالــی از آن اســتفاده کــرد.

 .6-1-2کارکرد دارایی بودن ارزهای دیجیتال
در مقابــل ممنوعیــت کارکــرد پولــی ایــن ارزهــا ،میتــوان «کارکــرد دارایــی بــودن» آنهــا را بــه رســمیت شــناخت
و بــرای شفافســازی و مدیریــت جوانــب آن مقــررات الزم را وضــع کــرد؛ بهویــژهاینکــه در حــال حاضــر در جهــان
وجــه «دارایــی بــودن» ارزهــای دیجیتــال بســیار پررنگتــر از وجــه «پولــی» آنهــا اســت و در ایــران نیــز عمدتــا بــا
انگیــزه حفــظ ارزش و ســرمایهگذاری بــه آن اقبــال شــده اســت.
بهمنظــور صــرف و تبدیــل ارزهــای دیجیتــال ماننــد بیتکویــن بــه ســایر ارزهــا از جملــه پــول رایــج کشــور،
نقــش صرافیهــا و ســایتهای خریــد و فــروش رمــزارزی مهــم و غیرقابــل چشمپوشــی اســت .بــر ایــن اســاس،
الزم اســت بــرای ســاماندهی و نظــارت دقیــق بــر فعالیــت صرافیهــا و ســایتهای داخلــی آن ،ســازوکاری بــا
هــدف رصــد ،مقــررات گــذاری و اعطــای مجــوز بــه صرافیهــا و ســایتهای فعــال در ایــن حــوزه ایجــاد شــود.
وضــع مقــررات بایــد بــه نحــوی باشــد کــه اوال امــکان کالهبــرداری از افــراد بــه حداقــل برســد و ثانیــا تمامــی
تراکنشهــا و تبــادالت رمــزارزی ثبــت و در بســتری شــفاف و زیــر نظــر سیاســتگذار انجــام شــود .ســایتهای
خریــد و فــروش ایــن ارزهــا بــا پــول رایــج کشــور ،دروازه ورود بســیاری از مــردم بــه بــازار ارزهــای دیجیتــال اســت
کــه بــه دو دســته تقســیم میشــود:

سایتهای فروش مستقیم ارز (خرید از شرکت)
در ایــن حالــت ،فــرد از طریــق درگاه پرداخــت ریــال شــاپرک ،خریــد خــود را از ســایت یــک شــرکت بــه انجــام
میرســاند و ارز را در کیفپــول خــود در آن ســایت دریافــت میکنــد .بایــد توجــه کــرد در ایــن ســایتها ،تنهــا
امــکان دریافــت ارز دیجیتــال در قبــال پرداخــت مســتقیم ریــال بــرای مراجعیــن وجــود دارد و نــه عکــس آن.
1 -. POS
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سایتهای فروش غیرمستقیم (نظیر به نظیر) ارز (خرید از دست)
ایــن ســایتها بهطــور غیرمســتقیم راه خریــد ارزهــای دیجیتــال از دیگــران را همــوار میکننــد کــه بــا امــکان
بلوکــه کــردن ارز تــا تاییــد واریــزی ،بــدون تکیــهبــر درگاه پرداخــت ریالــی شــاپرک ،افــراد میتواننــد بــا واریــز
مســتقیم ،بیتکویــن را معاملــه کننــد .در ایــن قبیــل ســایتها ،امــکان خریــد و فــروش ارزهــای دیجیتــال در قبــال
ارز دیگــر بــرای همــه وجــود دارد .مقرراتگــذاری و رصــد کلیــه تبــادالت ســایتها و تحلیــل آنهــا میتوانــد راه
مناســبی بــرای اخــذ مالیــات و نیــز یافتــن تراکنشهــای مشــکوک بــه عملیــات غیرقانونــی باشــد .دولــت ایــاالت
متحــده امریــکا ایــن روش را بــرای اخــذ مالیــات اســتفاده کــرده اســت.
رصــد ســایتهای فــروش غیرمســتقیم (نظیــر بــه نظیــر) دشــوارتر اســت؛ امــا بــا توجــه بــه تراکنشهــای مالــی
شــبکه شــتاب ،ایــن تبــادالت نیــز در ســطوحی قابــل رصــد اســت؛ بنابرایــن در ایــن زمینــه ایجــاد ســامانه رصــدی
بــرای ایــن ســایتها و مقــررات بــرای فعالیــت آنهــا از اولویتهــای اصلــی مدیریــت فنــاوری ارزهــای دیجیتــال
اســت.
نکتــه حائــز اهمیــت آن اســت کــه عالوهبــر ســایتهای خریــد و فــروش ،دســته دیگــری از ســایتهای فعــال
در زمینــه ارزهــای دیجیتــال ،بــر روی تبــادل رمزارزهــا تمرکــز دارنــد .کارکــرد اصلــی ایــن ســایتها ،انتقــال ارز
دیجیتــال از حســاب یــک فــرد بــه حســاب فــرد دیگــر ،در قبــال مبادلــه یــک کاال یــا خدمــت اســت؛ بــه عبارتــی
ایــن ســایتها ترویجدهنــده کارکــرد پولــی ارزهــای دیجیتــال در ســطح کشــورها و جهــان هســتند و مبادلــه ارز در
آنهــا بــرای پرداخــت و تســویه مالــی صــورت میپذیــرد .بــر ایــن اســاس ،بــا توجــه بــه لــزوم ممنوعیــت اســتفاده از
ارزهــای دیجیتــال بهعنــوان پــول و ابــزار پرداخــت ،ضــروری اســت از فعالیــت آنهــا در داخــل کشــور جلوگیری شــود؛
بهویــژهاینکــه ابــزاری مهــم را در جهــت فعالیتهــای غیرقانونــی و فــرار مالیاتــی فراهــم میآورنــد .ایرانیــان
بــرای فــرار از تحریــم ،معمــوال از ابزارهــای تغییــر  IPاســتفاده میکننــد؛ بنابرایــن رصــد ســایتهای خارجــی بــا
دشــواریهایی مواجــه اســت ،امــا رصــد ســایتهای داخلــی فعــال در عرصــه تبــادالت ارزهــای دیجیتــال بــرای
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 بهطــور مســتقیم قابــل رصــد نباشــند،
در فراینــد تبــادالت بازارهــای ارز دیجیتــال ،امــکان رصــد بــه نحــو قابــل توجهــی افزایــش پیــدا میکنــد.
گفتنــی اســت بســیاری از ارزهــای دیجیتــال پراســتفاده ماننــد بیتکویــن ،اتریــوم و ماننــد آن ،قابــل رصــد
هســتند؛ امــا ایــن کار بهســادگی امکانپذیــر نیســت .بــرای رصــد تبــادالت ارزهــای دیجیتــال ،پایــش تمامــی
معامــات انجامیافتــه در بســتر بالکچیــن و پیونــد آن بــا اطالعاتــی کــه از ســایتهای خریــد و فــروش ارزهــای
دیجیتــال بــه دســت میآیــد ،الزم اســت .در واقــع از کنــار هــم گذاشــتن ایــن اطالعــات میتــوان بــه هویــت افــراد
تبادلکننــده ارز و مبــدا و مقصــد تراکنشهــا دســت یافــت.
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پدیده رمزارز ،مخاطرات ،فرصتها و نحوه سیاستگذاری

 .6-1-3معدنکاوی و استخراج رمزارزها
مطالعــات و بررســیها نشــان میدهــد بهتریــن سیاســت در قبــال بحــث اســتخراج رمزارزهــا در کشــور،
پیادهســازی ایــن ســناریو اســت کــه بــرق موردنیــاز بدیــن منظــور حداقــل بــا قیمــت صادراتــی آن (کــه بیــش از 1000
تومــان بــه ازای هــر کیلــووات ســاعت اســت) در اختیــار معــدنکاوان معمولــی قــرار گیــرد .در ایــن راســتا میتــوان
بــرای افــرادی کــه در ســطح وســیع و بــا راهانــدازی مــزارع بــزرگ ،رمزارزهــا را اســتخراج میکننــد ،بــرق مصرفــی را
بهصــورت پلکانــی و بــا قیمتــی باالتــر از قیمــت صادراتــی بــرق کشــور ،تامیــن کــرد؛ بــا ایــن قیــد کــه دســتگاههای
اســتخراجکننده ،در محــدوده  ۴۰روزه پیــک مصــرف بــرق کشــور در تابســتان (کــه مصــرف بــرق بــر تولیــد آن پیشــی
میگیــرد) خامــوش باشــند.

 .6-1-4مقرراتگذاری بر آیسیاو و انتشار توکن
همانطــور کــه در «عرضــه اولیــه ســهام شــرکتها در بــورس» ( 1)IPOالزامــات مختلفــی از ســوی حاکمیــت
اعــام و اعمــال میشــود 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 (آیسـیاو) شــرایط ویــژهای اعمــال شــود تــا
هــر فــردی نتوانــد حتــی بــدون معرفــی ارز و بــه بهانــه ســرمایهگذاری پــول بگیــرد و درنهایــت چیــزی ارائــه نکنــد.
بســیاری از کشــورها نظــارت ویــژهای بــر آیســیاوها انجــام میدهنــد و برخــی کشــورها ماننــد چیــن ،حتــی
ســابقه ممنــوع کــردن کامــل ایــن عرضههــا را دارنــد کــه ایــن نشــان از اهمیــت موضــوع آیســیاو و جایــگاه آن
در کالهبرداریهــای مبتنیبــر ارزهــای دیجیتــال دارد؛ بنابرایــن ضــرورت دارد هرچــه ســریعتر مقرراتــی بــرای
آیس ـیاوها وضــع شــده ،اقدامــات الزم در ایــن زمینــه عملیاتــی شــود و تنهــا در صــورت بــرآورده کــردن شــرایطی
مشــخص ،اجــازه عرضــه و تبلیــغ عمومــی بــه یــک آیسـیاو داده شــود؛ بهویــژه اینکــه انتشــار توکــن توســط فــرد
یــا شــرکت خصوصــی ،بهراحتــی میتوانــد صــورت پذیــرد.
البتــه در قبــال کوینهــای مختلــف و جدیــدی کــه در ســطح بینالملــل و بهتبــع آن در کشــور مطــرح و منتشــر
میشــود ،نمیتــوان تکلیــف خاصــی را متوجــه نهادهــای داخلــی بهویــژه بانــک مرکــزی و وزارت اقتصــاد دانســت.
در ایــن زمینــه توکنهــای جدیــد و بــدون پشــتوان ه مطــرح کــه بــه داخــل کشــور محــدود نیســتند (همچــون  E2Cکــه
احتمــال کالهبــرداری در آن هســت) نیــز در چهارچــوب سیاس ـتگذاری نهادهــای داخلــی نمیگنجنــد؛ جــز اینکــه
صرفــا نســبت بــه خریــد آنهــا تحذیــر و هشــدارهای کافــی بــه مــردم داده شــود و وزارت اطالعــات و دســتگاههای
امنیتــی بــا هوشــیاری کامــل شــرکتهایی را کــه بــا محوریــت ایــن توکنهــای بــدون پشــتوانه فعالیــت دارنــد،
رصــد کــرده ،اقــدام مقتضــی را انجــام دهنــد؛ از جملــه شــرکتهای هرمــی کــه بــا محوریــت  E2Cدر ســطح گســترده
از مــردم وجــه دریافــت میکننــد.
1 -. Initial Public Offering

پژوهشکده تحقیقات راهبردی
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بــه نظــر میرســد سیاســتی کــه در رابطــه بــا عرضــه اولیــه توکنهــای دارای پشــتوانه در پیشنویــس بانــک
مرکــزی ذکــر شــده اســت ،مناســب باشــد؛ محورهــای ایــن پیشنویــس عبارتانــد از:
◄

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

◄

◄انتشــار توکنهــای بــا پشــتوانه ارز (دالر ،یــورو و )...تنهــا در انحصــار بانکهــای دارای مجــوز
بانــک مرکــزی اســت؛

◄

◄انتشــار توکنهــای بــا پشــتوانه طــا و فلــزات گرانبهــا ،پــس از اخــذ مجــوز از بانــک مرکــزی و بــا
ضمانــت بانکهــای کشــور ،بــرای همــگان ممکــن اســت؛

◄

◄انتشــار توکنهــای بــا پشــتوانه داراییهــای مشــهود و غیرمشــهود و نیــز بــدون پشــتوانه ،تابــع
قوانیــن بــورس اســت.
محمدعلی شاکری
مهدی خوشخو

