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فهما
شــرکت فناوریهــای هوشــمند مالــی امیــن (فهمــا) بــه عنــوان یــک شــرکت زیرمجموعــه هلدینــگ
توســعه مدیریــت راهبــردی امیــن و بــه منظــور تمرکــز بــر توســعه ســامانههای مالــی مبتنــی بــر
بالکچیــن در اردیبهشــت  1398تاســیس گردیــد .ماموریــت اصلــی ایــن شــرکت تحقــق ایدههــای
خالقانــه در حــوزه فینتــک بــا تاکیــد بــر فناوریهــای جدیــد نظیــر بالکچیــن اســت.

دیتیجی
در ســال  1395زمانیکــه دنیــا حرکــت پــر شــتاب خــود را بــه ســمت دیجیتالــی شــدن آغــاز کــرده بــود ،خــا پرداختــن بــه ایــن مفهــوم در کشــور را
احســاس کردیــم .ســازمانها بــا شــنیدن نــام تحــول دیجیتــال عالقهمنــد ایــن بودنــد در ایــن مســیر گام بردارنــد ،امــا هیــچ مجموعــه تخصصــی بــا رســالت
پژوهــش ،آمــوزش و مشــاوره تحــول دیجیتــال در کشــور وجــود نداشــت .ایــن مجموعــه فعالیــت خــود را در دانشــگاه تهــران آغــاز نمــود و ســپس بــا توســعه
آن ،دیتیجــی (گــروه تحــول دیجیتــال) بــه عنــوان مرجــع تخصصــی آمــوزش ،پژوهــش و مشــاوره تحــول دیجیتــال ایــران متولــد شــد.
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مقدمه

خالصه مدیریتی
هــدف از پژوهــش «رمــزارزش در ایــران؛ خیلــی دور ،خیلی نزدیــک» ،واکاوی
مفهــوم رمــزارزش و منافــع و چالشهــای مرتبــط بــا آن اســت .اگرچــه
رمــزارزش در نــگاه اول تداعیکننــده کلمــه رمــزارز بــه نظــر میرســد،
امــا یــک مفهــوم چتــری اســت کــه رمــزارز یکــی از زیــر مجموعههــای آن
محســوب میشــود .رمــزارزش بازنمایــی دیجیتــال ارزش داراییهاســت کــه
بــر پایــه فنــاوری تحولآفریــن بالکچیــن و فنــاوری دفتــرکل توزیــع شــده،
پیادهســازی میشــود .گــزارش پیــش رو ،از ســه بخــش کلــی بــا عنــوان
رمــزارزش؛ چیســتی و چرایــی ،ردپــای رمــزارزش در دنیــا و رمــزارزش در
ایــران منافــع ،چالشهــا و بازیگــران کلیــدی تشــکیل شــده اســت.
فصــل اول بــا چیســتی و چرایــی رمــزارزش آغــاز میشــود .بــا توجــه بــه
جدیــد بــودن مفهــوم رمــزارزش در دنیــا ،اجمــاع نظــری در مــورد تعریــف
آن وجــود نداشــته و حتــی در برخــی منابــع بــه اشــتباه از کلمــه رمــزارز
اســتفاده شــده اســت .در ایــن فصــل بــا بررســی مفاهیــم پایـهای ایــن حــوزه
شــامل دفتــرکل توزیــع شــده و بالکچیــن بــه همــراه طبقهبنــدی رمــزارزش،
بررســی انــواع توکنهــا و نحــوه انتشــار آنهــا ،آشــنایی اجمالــی در مــورد
رمــزارزش ایجــاد میشــود .یافتههــای اصلــی ایــن فصــل عبارتنــد از:
رمــزارزش ،بالکچیــن و دفتــرکل توزیــع شــده واژههایــی هســتند کــه

رمزارزش ،دستاوردهای زیر به دست آمد:
 12کشــور از میــان کشــورهای توســعه یافتــه ،در حــال توســعه و کشــورهای
اســامی انتخــاب شــد و نهادهــای قانونگــذار و وضعیــت رگوالتــوری
رمــزارزش در آنهــا مــورد بررســی قــرار گرفــت .درحــال قانونگــذاری،
عــدم شــمول در قانــون ،عــدم قانونگــذاری و اعــام ممنوعیــت.
واژهشناســی رمــزارزش در  13کشــور دنیــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه
اســت کــه اکثــر آنهــا بــر روی بازنمایــی دیجیتــال ارزش بــر اســاس
توکنهــا تاکیــد دارنــد.

.

رمــزارزش بــا توجــه بــه ماهیــت تحولــی خــود ،میتوانــد نقــش کلیــدی
در حــل مســائل کشــور ایفــا کنــد و در کنــار ایجــاد منافــع ،چالشهایــی
را بــا خــود بــه همــراه داشــته باشــد .در بخــش ســوم گــزارش بــا بررســی
مشــکالت کنونــی ایــران کــه رمــزارزش راهحلــی بــرای آنهــا ارائــه
میدهــد ،منافــع و چالشهــای اســتفاده از ایــن فنــاوری بررســی شــده
اســت و در انتهــای فصــل بازیگــران کلیــدی اکوسیســتم رمــزارزش ایــران
شناســایی و طبقهبنــدی شــدهاند .دســتاوردهای ایــن بخــش عبــارت اســت
از:
شناســایی منافــع اســتفاده از رمــزارزش در ایــران ماننــد حفــظ ارزش

.
.
اشــتباه بــه جــای یکدیگــر مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد.
 .رمــزارزش دارای چهــار گــروه اصلــی شــامل توکــن رمــزارز ،توکــن داراییهــا ،نقشآفرینــی بــه عنــوان وثیقــه ،منبــع درآمــدی غیرقابــل
تحریــم ،منبــع درآمــد مالیاتــی و تســهیل ســرمایهگذاری و تامیــن مالــی.
کاربــردی ،توکــن بهــادار و توکــن ترکیبــی اســت.
 .ویژگیهــای اصلــی رمــزارزش ثبــات قیمــت ،تغییــر شــیوه پرداخــت ،از بیــن  .بررســی چالشهــای پیــش روی رمــزارزش ماننــد مســائل فقهــی ،اعتمــاد
بــردن انحصــار تامینکننــده ،اقتصــاد دیجیتــال بــدون مــرز و تصمیمگیــری ملــی و خالهــای قانونــی.
 .طبقهبنــدی بازیگــران کلیــدی اکوسیســتم رمــزارزش در چهــار گــروه
متکــی بــر شــبکه غیرمتمرکــز بازیگران اســت.
آگاهــی از شــرایط قانونگــذاری رمــزارزش در کشــورهای مختلــف جهــت
درک جایــگاه ایــن فنــاوری در میــان کشــورهای مختلــف دنیــا و رســیدن
بــه یــک دیــد نســبی از آینــده ایــن حــوزه امــری ضــروری اســت .از ایــن
رو ،فصــل دوم بــه بررســی ردپــای رمــزارزش در دنیــا پرداختــه شــده اســت.
بــا توجــه بــه منابــع مــورد بررســی ،اتفــاق نظــری بــر روی تعریــف کلمــه
رمــزارزش در ســندهای مرجــع کشــورها وجــود نــدارد و در هــر کشــوری ایــن
موضــوع ،بــا یــک عنــوان نامگــذاری شــده اســت .در ایــن فصــل بــا بررســی
موضــع اتخــاد شــده توســط کشــورهای مختلــف نســبت بــه
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اصلــی سیاس ـتگذاران ،ارائــه دهنــدگان ســرویس ،کاربــران و تســهیلگران.

موجهــای فنــاوری یکــی پــس از دیگــری بــر ســاحل فرصتهــا فــرود میآینــد
و بــه درایــت و هــوش بشــر در اســتفاده از ایــن موقعیتهــا مینگرنــد .مــرور
تاریخچــه ورود موجهــای مختلــف فنــاوری بــه کشــور بــه صــورت کلــی
تصویــری از فرصتســوزی و انــدوه موقعیتهــای از دســت رفتــه اســت .عــدم
توجــه و شــناخت دقیــق هــر فنــاوری و فرصتهــا و تهدیدهــای مرتبــط بــا آن،
تاخیــر در سیاســت گــذاری و تصمیمگیــری در ایــن حــوزه ،و مانعتراشــی بــرای
فعالیــت بخــش خصوصــی در حوزههــای تحولآفریــن باعــث ناکامــی کشــور
در ایــن حوزههــا و ایجــاد فرصــت بــرای رقبــای خارجــی بــرای در اختیــار
گرفتــن بــازار داخلــی شــده اســت.
فنــاوری بالکچیــن و دفتــر کل توزیــع شــده بــه عنــوان یــک فنــاوری
تحولآفریــن مطــرح اســت .ایــن مــوج جدیــد میتوانــد بســیاری از مشــکالت
و موانــع در اقتصــاد کشــور و نیــز ســاختار حاکمیــت را برطــرف ســاخته و
بــه شــفافیت بیشــتر موضوعــات و چابکســازی حاکمیــت یــاری رســاند.
برخــاف تصــور عمومــی ،هرچنــد ایــن فنــاوری بــه ذات بــر عــدم تمرکــز
تاکیــد دارد امــا بدلیــل ایجــاد شــفافیت و عــدم تمرکــز باعــث کاهــش
خواهــد شــد.
موضــوع «داراییهــای رمزنــگاری شــده» کــه بــا نظــر تیــم پژوهشــی
ایــن گــزارش بــرای اولیــن بــار بــا عنــوان «رمــزارزش» معادلســازی شــده،
بــر بازنمایــی ارزش منتســب بــه یــک دارایــی بــا رویکــرد مبتنــی بــر بالکچیــن
تاکیــد دارد .ایجــاد و انتشــار توکنهــای مبتنــی بــر یــک دفتــر کل توزیعشــده
جهــت بازنمایــی ارزش داراییهــا باعــث ایجــاد فرصتهــای بســیار ارزشــمند
اقتصــادی بــرای کشــور و فعــال شــدن داراییهــای منجــد در اقتصــاد کشــور
خواهــد شــد.
امیدواریــم ایــن گــزارش بــه ایجــاد تصویــر درســت از ابعــاد و مزیتهــای
فنــاوری بالکچیــن و نیــز رمــزارزش یــاری رســاند و زمینهســاز شــکلگیری
و تصویــب سیاســتهای صحیــح در ایــن زمینــه و شــکوفایی اقتصــاد کشــور
باشــد.
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ایــن روزهــا واژههایــی ماننــد ارز دیجیتــال ،ارز مجــازی ،رمــزارز ،کریپتوکارنســی 1و یــا ارز رمزنگاریشــده از گوشــه و کنــار
دنیــا زیــاد شــنید ه میشــود .رمزارزهــا بــه واســطه تحولــی کــه ایجــاد خواهنــد کــرد ،بــه یکــی از چالشبرانگیزتریــن مباحــث
ماههــای اخیــر تبدیــل شــدهاند و کمتــر کشــوری اســت کــه نهادهــای سیاس ـتگذارش درگیــر ایــن موضــوع نشــده باشــند.
بــا وجــود اینکــه زمــان زیــادی از مطــرح شــدن رمزارزهــا نگذشــته اســت ،صحبــت از کلمـ ه جدیــدی بــه نــام کریپتــو اَسِ ــت،
رمزدارایــی یــا دارایــی کریپتــو بــه میــان آمــده اســت ،کــه در ادامــه بــه تشــریح آن خواهیــم پرداخــت .در ایــن گــزارش بــرای
ایــن مفهــوم از واژه «رمــزارزش» اســتفاده خواهــد شــد .رمــزارزش از دو کلمــه «ارزش» و «رمزنــگاری » 2تشــکیل شــده
اســت ،تعریــف ســاده رمــزارزش عبــارت اســت از دارایــی و ارزش دیجیتالــی رمزنــگاری شــده بــر پایــه فنــاوری تحولآفریــن
بالکچیــن .ردپــای رمــزارزش در منابــع خارجــی را میتــوان محــدود بــه دو ســال اخیــر دانســت کــه در برخــی از آنهــا بــه اشــتباه معــادل کلمــه رمــزارز
فــرض شــدهاند .ایــن اســتفاده نادرســت حتــی در گــزارش معتبــر منتشــر شــده از ســوی کمبریــج در ســال  2017دیــده میشــود .بــه دلیــل جدیــد بــودن
ایــن مفهــوم ،تعاریــف مختلفــی از آن ارائــه شــده و اجماعــی بــر روی یــک تعریــف وجــود نــدارد ،ایــن تعاریــف در جــدول یــک آورده شــده اســت.
جدول  .۱تعاریف رمزارزش در منابع مختلف

سال

تعریف

ردیف

منبع

2019

رمــزارزش یــک ابــزار مالــی مشــتق شــده دیجیتالــی اســت کــه تمامــی ویژگیهــای رمزارزهــا
را دارا میباشــد و توســط ســازمان یــا گروهــی از افــراد بــه منظــور جــذب منابــع مالــی بــرای
پیادهســازی پروژههــای مهــم یــا بــه دســت آوردن ســرمایه بــرای ســرمایهگذاری ایجــاد
شــدهاند .رمزارزشهــا بــه عنــوان ابــزاری عمــل میکننــد کــه تعییــن هویــت صاحــب
رمــزارزش را بــا اجــرای تعهــدات صادرکننــده نســبت بــه دارنــده رمــزارزش تضمیــن میکننــد.

1

3

گروه بیتبن

رمــز ارزش یــک بازنمایــی دیجیتالــی مطمئــن و ایمــن رمزنــگاری شــده از ارزش یــا حقــوق
قــراردادی اســت کــه از نوعــی فنــاوری دفتــر کل توزیــع شــده اســتفاده کــرده و میتوانــد
بــه صــورت الکترونیکــی انتقــال یابــد ،ذخیــره شــود و یــا مــورد داد و ســتد قــرار گیــرد.

2

بانک جهانی
انگلیس

2018

3

مارشال و همکاران

2018

رمزارزشهــا داراییهــا و ارزشهــای دیجیتالــی هســتند کــه در یــک شــبکه همتــا بــه همتــا توســط مکانیــزم
اجمــاع بــا زیرســاختهای کلیــدی عمومــی اداره میشــوند .قوانیــن حاکــم بر سیســتم توســط شــرکتکنندگان
در شــبکه تاییــد میشــوند ،همچنیــن ایــن نودهــا میتواننــد تاریخچه تعامــات در دفترهــای کل را تاییــد کنند.

4

یانگ و همکاران

2018

میتــوان گفــت بالکچیــن یــک فنــاوری زیرســاخت اســت و رمزارزشهــا توکنهــای فعالــی هســتند
کــه بــرای اســتفاده در بالکچیــن اســتفاده شــدهاند .در حــال حاضــر بیــش از هــزار رمــزارزش فعــال در
بــورس دادوســتد میشــوند کــه ارزشــی معــادل  500میلیــارد دالر را در ســال  2018ایجــاد کردهانــد.

5

دنیل و همکاران

2018

رمزارزشهــا داراییهــای دیجیتالــی هســتند کــه بــر روی دفتــر کل توزیــع شــده ثبــت میشــوند .آنهــا
نــام خــود را از مکانیزمهــای امنیتــی رمزنــگاری شــده گرفتهانــد .در بســیاری از مــوارد آنهــا اعتقــادات
دربــاره پــول ،روابــط اقتصــادی و ســرمایهگذاری را بــه چالــش میکشــند و درنتیجــه ســؤاالتی دربــاره
گزارشهــای مالــی مناســب دربــاره رمرارزشهــا را ایجــاد میکننــد .رمزارزهــا ماننــد بیتکویــن و اتــر
اولیــن و مشــهورترین نمونههــای رمزارزشهــا هســتند امــا ایــن فضــا پیوســته درحــال رشــد و توســعه
اســت و انــواع مختلفــی از ارزشهــا را کــه بــه طــور کلــی توکــن نامیــده میشــوند ،تولیــد میکننــد.

میشــوند.
همتــا بــه همتــا :رمزارزشهــا بــه صــورت آنالیــن از یــک شــخص بــه
شــخص دیگــری منتقــل میشــوند و هیــچ واســطه دیگــری در ایــن میــان
وجــود نــدارد.
غیرمتمرکــز :رمزارزشهــا کامپیوتــر یــا ســرور مرکــزی ندارنــد و در
میــان شــبکهای از هــزاران کامپیوتــر توزیــع شــدهاند .بــه ایــن معنــی اســت
کــه بــرای همــه در دســترس هســتند ،درحالیکــه بانکهــا میتواننــد
در رابطــه بااینکــه بــه چــه کســی اجــازه بازکــردن حســاب میدهنــد،
محدودیــت قائــل شــوند.
ایمــن در برابــر ســرقت هویــت :بــا در اختیــار قــراردادن مشــخصات کارت
اعتبــاری بــه یــک فروشــنده ،در واقــع بــه آن فــرد دسترســی مســتقیمی
بــه کارت اعتبــاری و ســرمایه داده میشــود .کارتهــای اعتبــاری بــر پایــه
ســاز و کار «کشــیدن »1کار میکننــد .بهاینمعنــا کــه یــک فروشــگاه
پرداختــی را انجــام میدهــد و مقــدار مــورد نیــازش بــرای انجــام تراکنــش را
از حســاب خریــدار برداشــت میکنــد .رمزارزهــا و رمزارزشهــا از ســازوکار
«فرســتادن» اســتفاده میکننــد کــه ایــن امــکان را بــهصاحــب حســاب
میدهــد تــا دقیقــا همــان میــزان کــه میخواهــد بــرای شــخص پذیرنــده
پــول بفرســتد بــدون اینکــه نیــاز باشــد اطالعــات دیگــری بــه او بدهــد.
امنیــت :رمزارزشهــا ســطح باالیــی از امنیــت و حریــم خصوصــی را بــه

.

.
.

.

کاربــران خــود ارائــه میدهنــد .تراکنشهــای انجامشــده توســط آنهــا
قابــل جعــل یــا بازگردانــدن نیســت و از هزینههــای جابهجایــی نســبتا
پایینــی برخوردارنــد کــه ایــن ویژگــی رمــزارزش را از ارز معمولــی قابــل
اعتمادتــر میســازد.

بــا جمعبنــدی تمامــی مــوارد ،میتــوان رمــزارزش را
بازنمایــی دیجیتــال از ارزش داراییهــا دانســت کــه از
تکنیکهــای رمزنــگاری شــده ،شــبکه همتــا بــه همتــا و دفتــر
کل توزیــع شــده بــرای ایجــاد حســابهای جدیــد ،تاییــد
معامــات و برقــراری امنیــت ،بــدون دخالــت واســطهها،
اســتفاده میکنــد.

در میان تعاریف آورده شده ،چند ویژگی مشترک از رمزارزش دیده میشود:
دیجیتالــی :رمزارزشهــا ابتــدا توکنایــز و ســپس در پایگاههــای داده ،ثبــت و نگهــداری میشــوند .و ســپس در پایــگاه دادههــا ثبــت و نگهــداری
میشــوند .همچنیــن همــواره دارایــی یــا ارزشــی بــه عنــوان پشــتوانهی آنهــا در بانکهــا و یــا مکانهــای دیگــری ذخیــره میشــود.
رمزنــگاری شــده :دادههــای ثبــت شــده ،جهــت اطمینــان از محرمانــه بــودن و عــدم دســتکاری و تغییرپذیــری ،توســط الگوریتمهایــی رمزنــگاری

.
.

1 Cryptoasset
2 Cryptography
3 Bitbon Group
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1 Pull

رمزارزش در یک نگاه
رمــزارزش یــک اصطــاح چتــری
اســت کــه میتوانیــم آن را
ارزش
دیجیتــال
بازنمایــی
کنیــم.
تعریــف
داراییهــا
رمــزارزش بــر خــاف رمزارزهــای
بیپشــتوانه ماننــد بیتکویــن،
پشــتوانه دارد ،بــه عنــوان مثــال
بــرای رمــزارزش بــا پشــتوانه طــا؛
اگــر یــک توکــن بــا ارزش ،معــادل
یــک صــدم گــرم طــا صــادر شــود
مــا بــه ازای آن بــه همــان میــزان
طــا ذخیــره خواهــد شــد .نکتــه
الزم بــه ذکــر اینکــه توکنهــا
توســط یــک نهــاد مرکــزی تولیــد
نمیشــو ند .

14

15

رمزارزش؛ زیر ذره بین...
مفهــوم بالکچیــن بــرای اولیــن بــار در ســال
 2008توســط فــرد یــا گروهــی بــا نــام مســتعار
ساتوشــی ناکاموتــو 1معرفــی شــد کــه بــه عنــوان
یــک انقــاب از آن یــاد میشــود .وقتــی صحبــت
از بالکچیــن بــه میــان میآیــد ،دربــاره یــک
فنــاوری متــداول کــه صرفــا نقــش نگهدارنــده
را بــرای کســبوکارها ایفــا میکنــد ،صحبــت
نمیکنیــم ،بلکــه منظــور یــک فنــاوری تحــول
آفریــن اســت کــه ســاختارهای مالــی ،اقتصــادی و
اجتماعــی جهــان را تغییــر خواهــد داد.
بالکچیــن زنجیــرهای از بلوکهــای بــه هــم
متصــل اســت کــه نوعــی سیســتم ثبــت اطالعــات
بــه شــمار میآیــد .تفــاوت اساســی آن بــا
سیســتمهای مشــابه در ایــن اســت کــه اطالعــات
میــان تمامــی اعضــای شــبکه بــه اشــتراک
گذاشــته میشــود و بــا اســتفاده از الگوریتمهــای
رمزنــگاری ،امــکان حــذف و دســتکاری بلوکهــا
تقریبــا ناممکــن میشــود و واســطهها حــذف
میشــوند .بالکچیــن یــک مفهــوم چتــری اســت
در واقــع مفهــوم دفتــر کل توزیــع شــده 2را محقــق

کــرده اســت.
سالهاســت کــه افــراد از مفهــوم دفتــرکل
بــا عنــوان دفتــر حســاب و کتــاب جهــت
ذخیرهســازی اطالعــات مالــی بدهــی و اعتبــار
خــود بــه صــورت کاغــذی اســتفاده میکننــد.
بــا ورود کامپیوترهــا ،ثبــت ایــن رویدادهــا در
قالــب پایــگاه دادههــای متمرکــز صــورت گرفــت.
دسترســی جهــت ذخیرهســازی ،پــردازش و
گرفتــن خروجــی از ایــن پایــگاه دادههــا بــرای
مدیــر پایــگاه داده تعریــف میشــد و امــکان
دســتکاری و از بیــن بــردن اطالعــات وجــود
داشــت .بــرای رفــع ایــن مشــکل ،پایــگاه داده
توزیــع شــده ســنتی طراحــی شــد کــه هــر
یــک از اعضــا شــبکه مجــوز ذخیرهســازی و
پــردازش رکوردهــای پایــگاه داده را داشــته باشــد
و همچنــان کنتــرل بــر عهــده مدیــر پایــگاه داده
1 Satoshi Nakamoto
)2 Distributed Ledger Technology (DLT

بــود .مشــکلی کــه وجــود داشــت ایــن بــود کــه
یــک ســری از نودهــا مخــرب بودنــد و دادههــا
را پیــش از بــه اشــتراکگذاری تغییــر میدادنــد.
اســتفاده از فنــاوری پایــگاه داده توزیــع شــده هــم
نتوانســت راهحلــی بــرای ایــن مشــکل باشــد .بــه
ایــن منظــور ،مفهــوم فنــاوری دفتــر کل توزیــع
شــده معرفــی شــد .بــه زبــان ســاده ،یــک
دفتــر کل توزیــع شــده ،پایــگاه دادهای اســت
کــه اطالعــات ثبــت شــده در آن ،توســط هــر
شــرکتکننده بــهروز و نگهــداری میشــود
کــه تغییــر یــا حــذف اطالعــات توســط یــک فــرد
خــاص را تقریبــا غیرممکــن میکنــد و امنیــت
اطالعــات را تــا حــد زیــادی افزایــش میدهــد.
پروندههــا توســط یــک ســازمان مرکــزی ثبــت
و بهروزرســانی نمیشــوند ،بلکــه بــه طــور
مســتقل توســط هــر نــود ســاخته و نگهــداری
میشــوند .بــه ایــن معنــی کــه تمامــی افــراد
در شــبکه ،تراکنشهــا را پــردازش میکننــد
و ســپس بــه ثبــت شــدن یــا نشــدن اطالعــات
رای میدهنــد .در صــورت تائیــد اکثریــت ،آن
اطالعــات ثبــت میشــوند .بــا وجــود ایــن توافــق،
دفتــر کل توزیــع شــده همیشــه بــه روز اســت و
تمــام گرههــا از پایــگاه داده اصلــی یــک کپــی
کامــل دارنــد .ایــن معمــاری اجــازه میدهــد تــا
بــه عنــوان یــک سیســتم تهیــه گــزارش ،دفتــر
کل توزیــع شــده فراتــر از یــک پایــگاه داده ســاده
باشــد.
بالکچیــن شــامل مجموعــهای از بلوکهاســت
کــه بــه صــورت زنجیــرهای بــه هــم متصــل
شــدهاند .هــر یــک از بلوکهــا بــا کمــک
الگوریتمهــای رمزنــگاری ،اطالعــات بلــوک
قبلــی خــود را دارنــد و کوچکتریــن دســتکاری در
اطالعــات باعــث تغییــر خروجــی رمزنــگاری شــده
و بلــوک را از زنجیــره حــذف خواهــد کــرد .تمامــی
تراکنشهــای بالکچیــن بــه شــیوهای مطمئــن و
پیوســته بــه ترتیــب زمــان وقــوع ،ثبــت شــدهاند
و بــرای ایجــاد بلــوک جدیــد از مکانیزمهــای
اجمــاع 3اســتفاده میشــود .بالکچیــن یــک

پیادهسازی بالکچین سه نوع کلی دارد:
بالکچیــن عمومــی و بــدون نیــاز بــه مجــوز : 1در بالکچیــن عمومــی،
دسترســی بــه بلوکهــا بهصــورت عمومــی و متــن بــاز اســت.
شــبکههایی کــه بدیــن صــورت فعالیــت میکننــد« ،بــدون مجــوز»
هســتند؛ درنتیجــه ،هــر کســی میتوانــد یکــی از چندیــن مشــارکتکننده
در شــبکه باشــد کــه نســخههای یکســان از دفتــر کل را نگــهداری
میکنــد .ایــن شــرکتکنندگان از مکانیزمهــای اجمــاع2از پیــش تعریــف
شــده جهــت بــه روزرســانی دفتــر کل اســتفاده میکننــد و امنیــت ایــن
شــبکه توســط ماینرهــا تامیــن میشــود .نمونــه بــارز ایــن نــوع بالکچیــن
بیتکویــن اســت.
3
بالکچیــن خصوصــی و نیازمنــد بــه مجــوز  :در مقابــل ،بســیاری از
بالکچینهــا کــه بــرای اســتفاده در خدمــات مالــی توســعه یافتهانــد،
دارای مجــوز هســتند بــه ایــن معنــی کــه هــم افــرادی کــه امــکان
دسترســی بــه شــبکه را دارنــد و هــم کســانی کــه امــکان بــه روزرســانی
آن را دارنــد ،محــدود هســتند .دسترســی بــه شــبکه ،محــدود بــه لیســتی
از افــراد حقیقــی و حقوقــی شــناخته شــده میباشــد امــا مجــوز تاییــد
تراکنشهــا ،تعییــن مکانیــزم اجمــاع و مدیریــت دادههــا بــرای یــک
ســازمان تعریــف میشــود .اســتفاده از ایــن نــوع پلتفــرم در مواقعــی کــه
سیســتم بــا دادههــای حســاس ســر و کار دارد ،نســبت بــه حالــت قبــل
ارجحیــت دارد .در صورتیکــه فقــط نودهــای شــناخته شــده و قابــل اعتمــاد
در شــبکه پذیــرش شــوند ،مکانیزمهــای اجمــاع بــه طــور قابــل توجهــی
ســریعتر و بــا صرفهتــر از سیســتمهای بــدون مجــوز عمــل میکننــد.
بالکچیــن کنسرســیوم :4در بالکچیــن کنسرســیوم ،فراینــد اجمــاع
بــه جــای اینکــه بــه یــک ســازمان ســپرده شــود ،توســط چندیــن
شــرکتکننده از پیــش تعریــف شــده ،صــورت میگیــرد و الزم اســت
بــرای معتبــر بــودن یــک بلــوک توســط تمامــی اعضــای کنسرســیوم امضــا
شــود .ایــن نــوع از بالکچیــن عــاوه بــر مقیاسپذیــری بــاال از شــفافیت
کافــی نیــز برخــوردار اســت.
تعییــن نــوع بالکچیــن بســتگی بــه کاربــرد آن دارد و اســتفاده از آن
بــه معنــای حــذف نهادهــای نظارتــی نیســت ،بلکــه باعــث شــفافیت در
عملکــرد ایــن نهادهــا خواهــد شــد.

.

.

لطفا بالکچین را اشتباه نگیرید

میتــوان تحولــی کــه بالکچیــن در دنیــا
ایجــاد خواهــد کــرد را بــا انقــاب اینترنــت
معــادل دانســت .در ابتــدای ورود اینترنــت،
بیشــتر افــراد ایمیــل یاهــو را بــا اینترنــت
یکــی فــرض میکردنــد .امــروزه نیــز بالکچیــن
بــا کجفهمیهایــی روبــه رو اســت.
بالکچیــن ،بیتکویــن و دفتــر کل توزیــع شــده
نیســت! یــک مفهــوم چتــری اســت کــه بــه
راهحلــی جهــت تحقــق مفهــوم فنــاوری دفتــر
کل توزیــع شــده اشــاره دارد .بیتکویــن
اولیــن پلتفــرم اســتفاده از بالکچیــن بــرای
ثبــت تاریخچــه تراکنشهــای مالــی و یــک
رمــزارز اســت کــه تعــداد آن در دنیــا محــدود
بــوده و بــه همیــن دلیــل بــا نوســانات عرضــه و
تقاضــا ،قیمــت آن تغییــر میکنــد.

.

کاربرد بالکچین در رمزارزش

رمــزارزش مفهــوم جدیــدی نیســت و بــه معنــای بازنمایــی دیجیتالــی
ارزش اســت ،امــا تــا چنــد ســال پیــش بــه دلیــل عــدم وجــود ســازوکار
شــفاف جهــت پیادهســازی ،تنهــا در حــد یــک مفهــوم مطــرح میشــد.
معرفــی فنــاوری بالکچیــن همــراه بــا ویژگیهــای منحصــر بــه فــرد آن،
باعــث تحقــق ایدههــای کلیــدی مطــرح شــده در رمــز ارزش شــده اســت.

راه حــل بــرای تحقــق دفتــر کل توزیــع شــده
محســوب میشــود.
3 Consensus Mechanisms

رمزارزش در ایران؛ خیلی دور؛ خیلی نزدیک

1 Permission less/Public
2 Consensus Mechanisms
3 Permissioned/Private
4 consortium blockchain
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ویژگیهای بالکچین که رمزارزش از آن استفاده میکند در شکل  1آورده شده است.

مرکــزی از الگوریتمهــای اجمــاع مختلف(ماننــد گواهــی اثبــات کار) اســتفاده سیستمهای پرداخت مبتنی بر توکن

شکل  .۱ویژگیهای کلیدی فناوری بالکچین

.

تغییرناپذیــری : 1یکــی از ویژگیهــای اصلــی بالکچیــن عــدم امــکان دســتکاری و تغییــر در اطالعــات اســت .از آنجــا کــه تمامــی اعضــای شــبکه یــک
کپــی از دفتــرکل توزیــع شــده را دارنــد و اضافــه کــردن بلــوک جدیــد بایــد بــه تاییــد اکثریــت اعضــا برســد ،عــاوه بــر اینکــه شــفافیت بــاال مـیرود ،امــکان
تغییــر در اطالعــات ذخیــره شــده نیــز وجــود نــدارد .تراکنشهــای ذخیــره شــده در بالکچیــن ،برگش ـتناپذیر هســتند .اگــر فــردی بخواهــد یــک تراکنــش
را از بالکچیــن حــذف کنــد بایــد تمامــی دفاتــر کل توزیــع شــده در سراســر دنیــا را هــک کــرده و اطالعــات تراکنشهــا را تغییــر بدهــد کــه چنیــن کاری
غیــر ممکــن اســت.
توزیــع شــدگی :در شــبکههای غیرمتمرکــز اختیــارات حکمرانــی و نظــارت بــه عهــده یــک فــرد گذاشــته نمیشــود .بــرای تمامــی کاربــران دسترسـیهای

.
یکســان تعریــف میشــود .وابســته نبــودن بالکچیــن بــه طــرف ســوم ،خطاهــای متــداول انســانی و امــکان هــک کــردن را کاهــش میدهــد.
 .افزایــش امنیــت :اســتفاده از الگوریتمهــای رمزنــگاری در بالکچیــن امنیــت اطالعــات را بــاال میبــرد .تمامــی اطالعــات نگهــداری شــده در بالکچیــن

رمزنــگاری شــدهاند و بــا کوچکتریــن دســتکاری در اطالعــات ،خروجــی الگوریتمهــای رمزنــگاری تغییــر کــرده و بلــوک تغییــر یافتــه ،از زنجیــره حــذف
خواهــد شــد.
دفتــرکل توزیــع شــده :تمامــی اطالعــات مربــوط بــه تراکنشهــا و شــرکتکنندگان در دســترس عمــوم قــرار میگیرنــد و ایــن موضــوع شــفافیت را
افزایــش میدهــد.
اجمــاع :تراکنشهــای صــورت گرفتــه جهــت ثبتشــدن در بالکچیــن نیازمنــد تاییــد اعضــای شــبکه هســتند .بــه زبــان ســاده اجمــاع ،پروتــکل مربــوط
بــه فراینــد تصمیمگیــری اعضــای شــبکه را تعییــن میکنــد.
تســویه ســریع: 2در مقابــل سیســتمهای بانکــی ســنتی کــه در آن فراینــد تســویه حســاب بــه کنــدی صــورت میگرفــت و انتقــال وجــه بینالمللــی
کار پیچیــدهای بــود ،بالکچیــن امــکان پرداخــت آنــی را فراهــم میکنــد .قــرارداد هوشــمند ، 3معامــات و فرایندهــای تســویه مربــوط بــه آن را بصــورت
تضمینــی و خــودکار انجــام میدهــد.
رمــزارزش از قابلیــت فنــاوری دفتــرکل توزیــع شــده اســتفاده میکنــد .قبــل از پیــاده ســازی ایــن قابلیــت توســط بالکچیــن ،شــفافیت الزم بــرای انجــام
توکنایــز کــردن داراییهــا وجــود نداشــت .بــه اشــتراکگذاری نســخههای متعــدد پایــگاه داده مربــوط بــه ثبــت رویدادهــای توکنهــا ،واســطهها را حــذف
میکنــد و بــا نگهــداری رکوردهــا بــه صــورت عمومــی ،امــکان رویــت اطالعــات بــرای تمامــی اعضــا امکانپذیــر اســت و در نتیجــه احتمــال دســتکاری و
فــروش یــک توکــن از دارایــی بــه چنــد نفــر وجــود نــدارد.
اعتمــاد بخــش جدایــی ناپذیــر از هــر معامل ـه اســت .در رمــزارزش کــه توکنهــای رمــزارز و بهــادار در معامــات مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد مســئله
اعتمــاد اهمیــت فراوانــی پیــدا میکنــد .قبــل از مطــرح شــدن بالکچیــن جهــت ایجــاد اعتمــاد ،از طــرف ســوم بــه عنــوان واســطه و ناظــر اســتفاده میشــد.
در ســالهای اخیــر بــا افزایــش حجــم معامــات ،انتخــاب واســط مســئلهای وقتگیــر و پرهزینــه اســت .رمــزارزش جهــت ایجــاد اعتمــاد بــا حــذف واســطه
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میکنــد تــا تمامــی اعضــای شــبکه بتواننــد اعتبــار محتویــات را بررســی
کننــد .در رمــزارزش ،اعضــای شــبکه نظیــر بــه نظیــر بــا یکدیگــر در ارتبــاط
هســتند و بــا اضافــه شــدن هــر تراکنــش و تاییــد آن توســط اعضــا بــا یکــی
از الگوریتمهــای اجمــاع از پیــش تعریــف شــده ،ایــن تراکنــش بــه شــبکه
بالکچیــن اضافــه و بــه روزرســانی توســط همــه اعضــا صــورت میگیــرد.
حفــظ حریــم خصوصــی از مســائل مهــم در رمــزارزش اســت .افــراد
توکنهــای خــود را در کیــف پــول الکترونیکــی نگهــداری میکننــد و
بــرای انجــام مبــادالت و پرداخــت الزم اســت آدرس آن را ماننــد شــماره
حســاب بــه ســایرین بدهنــد .رمــزارزش حریــم خصوصــی را از طریــق بــه
اشــتراکگذاری دفتــرکل توزیــع شــده و تاییــد
اعتبــار تضمیــن میکنــد و تراکنشهــا بــا
هویــت شــرکتکننده ارتبــاط ندارنــد ،امــا
ایــن مســئله بــه معنــای عــدم احــراز هویــت
کاربــران نیســت و کاربــران بــا مکانیزمهــای
احــراز هویــت ،تصدیــق اصالــت میشــوند.

انواع رمزارزش

بــا عبــور از اقتصــاد کشــاورزی و صنعتــی ،وارد اقتصــاد خدمــات و ســپس
اقتصــاد بهاشــتراکگذاری شــدهایم .بــه تازگــی اقتصــاد مبتنــی بــر توکــن
بــه عنــوان انقالبــی جدیــد مطــرح شــده اســت .توکــن یکــی از ویژگیهــای
اصلــی رمــزارزش اســت .شــاید بــه نظــر برســد «توکــن دیجیتــال»
کلمــهای جدیــد اســت کــه در عصــر دیجیتــال متولــد شــده اســت ،امــا
ایــن مفهــوم چندیــن دهــه اســت کــه در سیســتمهای ثبــت الکترونیکــی
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .توکنهــا در اولیــن روزهــای خــود ،صرفــا
رشــتهای از کاراکترهــا بودنــد کــه ابــزاری جهــت رمزنــگاری امــن محســوب
میشــدند ،امــا بــه مــروز زمــان وارد مرورگرهــای وب شــدند و بــرای احــراز
هویــت آنالیــن کاربــران مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد .بــا معرفــی مفهــوم
بالکچیــن در ســال  2008و مطــرح شــدن دفاتــر کل توزیــع شــده کــه بــه
طــرز چشــمگیری نحــوه انتشــار ارزش و انتقــال دیجیتالــی آن را تغییــر
داد ،توکــن وارد دنیــای رمــزارزش شــد .تــا چنــدی پیــش الزم بــود صحــت
توکــن توســط طــرف ســوم قابــل اعتمــاد ،مــورد راســتیآزمایی قــرار بگیــرد
امــا دفاتــر کل توزیــع شــده ،نیــاز بــه بخــش اعتبارســنجی مرکــزی ندارنــد و
امــکان بازنمایــی دیجیتــال از ارزش دارایــی را فراهــم میکننــد.

توکنهــا در علــوم کامپیوتــر بــا توکنهــای سیســتمهای
پرداخــت متفــاوت هســتند .سیســتمهای پرداخــت بــه دو
دســته کلــی تقســیم میشــوند:
سیســتمهای مبتنــی بــر حســاب کاربــری :ایــن سیســتم
پرداختهــای روزمــره بانکــی متــداول را شــامل میشــود.
زمانیکــه افــراد جهــت خریــد کاال از فروشــگاه از کارت بانکــی
خــود اســتفاده میکننــد ،میــزان موجــودی توســط بانکــی کــه
در آن حســاب دارنــد ،بررســی شــده و در صــورت تاییــد،
تراکنــش بــا موفقیــت انجــام میشــود.
سیســتمهای پرداخــت مبتنــی بــر توکــن :در ایــن
سیســتمها پرداخــت ماننــد خریــد کاال بــا پــول نقــد بــوده و
داشــتن یــک اســکناس بــه معنــای مالکیــت ارزش آن اســت.
رمــزارزش ،منطقــی شــبیه سیســتمهای پرداخــت مبتنــی
بــر توکــن را دنبــال میکنــد ،زیــرا فاقــد سیســتم مرکــزی
کنترلکننــده تراکنشهــای صــورت گرفتــه هســتند.
تفــاوت رمــزارزش بــا اســکناسها در ایــن اســت کــه در
آنهــا ،تملــک فیزیکــی اســکناس نشــاندهنده مالکیــت
نیســت و تراکنشهــای ثبــت شــده در دفتــرکل توزیــع
شــده ،دفترچــه حســاب دیجیتالــی محســوب میشــود.

.

.

18

19

انواع توکن

همزمــان بــا ســرعت بــاالی رشــد فنــاوری ،واژههــای جدیــدی بــرای توضیــح آنهــا ایجــاد میشــوند .یکــی از موانــع عمــده جهــت تحلیــل و فرمولهبنــدی
مفاهیــم رمــزارزش و بالکچیــن فقــدان اصطالحــات واضــح و مشــترک میــان توســعهدهندگان و قانونگــذاران اســت .اصطالحــات گوناگــون بــدون داشــتن
تعریــف دقیــق ،بــه اشــتباه جــای یکدیگــر مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد و ایــن موضــوع رســیدن بــه زبــان مشــترک را پیچیدهتــر میکنــد .رمــزارزش نیــز
در منابــع مــورد بررســی ،تعریفــی کــه مــورد اجمــاع فعــاالن ایــن حــوزه باشــد ،نــدارد .بــر همیــن اســاس ،طبقهبندیهــای متفاوتــی از توکــن ارائــه شــده
اســت .میتــوان رمــزارزش را اصطالحــی چتــری جهــت اشــاره بــه توکنهــای دیجیتــال کــه در دفاتــر کل توزیــع شــده صــادر و منتشــر میشــوند ،تعریــف
کــرد و توکنهــا را در چهــار گــروه زیــر دســتهبندی نمــود:

صدور 1توکن
بــه فراینــد ایجــاد و توزیــع توکنهــا ،صــدور توکــن گفتــه میشــود .از
نظــر تئــوری ،توکنهــا میتواننــد توســط هــر فــرد یــا موجودیتــی کــه بــه
سیســتم دفتــرکل توزیــع شــده دسترســی دارنــد ،ایجــاد شــوند .اعتبارســنجی
فــرد ایجادکننــده توکــن از وظایــف اصلــی متولیــان اســت.
مکانیزمهای ایجاد رمزارزشها عبارتند از:
پیش-اســتخراج : 2یــک موجودیــت بــه صــورت دســتهای و یکبــاره
تمامــی واحدهــای توکــن را ایجــاد میکنــد.
اســتخراج مــداوم : 3نودهــای ماینــر واحدهــای توکــن جدیــد
را منطبــق بــر رویههــای شــفاف و از پیــش تعریــف شــده کــه توســط
قانونگــذاران تعییــن شــده اســت ،ایجــاد میکننــد.
ترکیبــی : 4در ایــن روش ابتــدا تعــدادی توکــن بــه صــورت پیــش
اســتخراج تولیــد میشــوند و ســپس ســایر توکنهــا توســط ماینرهــا ایجــاد
میشــوند.
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ایــردراپ  :توزیــع یــک توکــن جدیــد بــه صــورت رایــگان بیــن
دارنــدگان ســایر توکنهــای موجــود ،ایــردراپ نــام دارد کــه در واقــع نوعــی
بازاریابــی و تبلیــغ بــرای یــک بالکچیــن خــاص اســت و هــدف اصلــی آن
دادن آگاهــی دربــاره یــک رمــزارز جدیــد اســت .اســتالر بــرای معرفــی خــود
بــه کاربــران از ایــن روش اســتفاده کــرد.
انشــعاب : 9یــک توکــن جدیــد از طریــق تغییــرات اساســی در قواعــد
یــک ســاختار دفتــرکل توزیــع شــده موجــود (بدلیــل اشــکاالت در آن یــا
تغییــر اســتراتژیها) ایجــاد میشــود .اتریــم کالســیک و بیتکویــن َکــش،
نمون ـهای از انتشــار توکــن انشــعاب هســتند.
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انتشار توکن

پــس از ایجــاد توکــن ،روشهــای متفاوتــی
جهــت انتشــار آنهــا وجــود دارد کــه میتوانــد
بــه صــورت ترکیبــی از مــوارد زیــر باشــد:
پیــش فــروش توکــن : 5توکنهــای
پیــش اســتخراج شــده بــا تخفیــف قابــل
توجهــی ،منتشــر میشــوند کــه اغلــب ایــن توکنهــا هنــوز عملیاتــی
نشــدهاند ،در مرحلــه توســعه قــرار دارنــد و امــکان انتقــال بــه غیــر را ندارنــد،
ماننــد عرضــه توکــن گــرام توســط تلگــرام.
عرضــه اولیــه ســکه : 6توکنهــای پیــش اســتخراج شــده توســط
مرکــز خصوصــی عرضــه اولیــه ســکه در دســترس افــراد قــرار میگیرنــد کــه
در ایــن نــوع از انتشــار نیــز توکنهــا هنــوز بــه بهــره بــرداری نرســیدهاند،
تــزوس 7اولیــن بــار توکنهــای خــود را در یــک رویــداد عرضــه اولیــه ســکه
عرضــه کــرد.
اســتخراج :واحدهــای تــازه اســتخراج شــده بــه صــورت موقــت جهــت
رســیدن بــه شــرط الزم بــرای ثبــت در دفتــرکل توزیــع شــده در اختیــار
ماینرهــا (بــرای مثــال جهــت پیــدا کــردن مقــدار معتبــر گواهــی اثبــات کار)
قــرار میگیرنــد .بیــت کویــن و الیتکویــن نمونههــای از ایــن گــروه
هســتند.

.

شکل  .۲طبقه بندی رمزارزش

.

توکنهــای پرداخــت /تبــادل یــا رمــزارز : 1ایــن دســته از توکنهــا جهــت تبــادل ارزش و پرداخــت مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد.
بیتکوین َکــش 2نمون ـهای نــام آشــنا از ایــن توکنهاســت کــه هماننــد ســکههای فیزیکــی در تبــادالت محاســبه شــده و در دفتــرکل توزیــع شــده ذخیــره
میشــوند بــا ایــن تفــاوت کــه توســط یــک نهــاد مرکــزی صــادر و منتشــر نمیشــوند.
توکنهــای کاربــردی : 3توکنهایــی کــه اجــازه دسترســی بــه یــک پلتفــرم یــا خدمــت را بــه کمــک دفتــر کل توزیــع شــده فراهــم میکننــد در
ایــن گــروه هســتند .بــرای مثــال کــدی کــه جهــت دیــدن یــک ســریال در فیلیمــو اســتفاده میشــود نوعــی توکــن کاربــردی اســت.
توکنهــای بهــادار : 4توکنهایــی کــه وســیلهای بــرای ســرمایهگذاری محســوب میشــوند ،توکنهــای بهــادار هســتند و شــباهتهای زیــادی
بــه اوراق بهــادار کــه در بــورس عرضــه میشــوند ،دارنــد .ایــن توکنهــا بــه خاطــر ماهیــت امنیتــی خــود در گروهــی جــدا طبقهبنــدی میشــوند و ارزش
آن متصــل بــه یــک دارایــی خارجــی و واقعــی اســت.
5
توکنهــای ترکیبــی  :برخــی از توکنهــا در بیــش از یــک گــروه قــرار میگیرنــد .توکنهــای بهــادار کــه در پرداخــت هــم میتواننــد مــورد
اســتفاده واقــع شــوند ،جــزو توکنهــای ترکیبــی هســتند.

.
.
.

1 Payment/exchange tokens or cryptocurrencies
2 Bitcoin Cash
3 Utility tokens
4 Security tokens
5 Hybrid tokens
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.
.

1Issuance
2 Pre-mine
3 Continuous mining
4 Hybrid
5 Pre-token sale
)6 Token sale/ Initial Coin Offering (ICO
7 Tezos

8 Airdrop
9 Fork
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رمــزارزش ،کلیــد گــم شــده عصــر
دیجیتــال

رمــزارزش جهــت تحقــق کاربردهــای
کلیــدی خــود از بالکچیــن اســتفاده میکنــد،
ن ماننــد تمامــی فناوریهــای تحــول
بالکچیـ 
آفریــن دیگــر ،بهدنبــال ایجــاد تغییــرات
بنیادیــن در کسبوکارهاســت .ایجــاد
بســتر جهــت ورود داراییهــای فریزشــده
بــه چرخــه اقتصــاد ،فراهــم آوردن بازارهــای نقــدی بــرای داراییهــای
غیرنقــدی ،از بیــن بــردن فــرار مالیاتــی ،افزایــش شــفافیت در مــورد نقــش
پــول در سیاســت و ایجــاد حریــم خصوصــی بــا اســتفاده از الگوریتمهــای
ش اســت.
هــوش مصنوعــی ،از جملــه اهــداف اصلــی رمــزارز 

سیســتمهای فعلــی مالــی در جهــان ،بــا چالشهــای بســیاری روبــرو
هســتند .حــدود  1.7میلیــارد نفــر در دنیــا در هیــچ بانکــی ،حســاب ندارنــد،
وجــه رایــج برخــی از کشــورها همزمــان با نوســانات قیمــت ارز و طــا ،ارزش
خــود را از دســت میدهنــد و امــکان خریــد کاال و خدمــات و انتقــال وجــه
آن بــه خــارج از مرزهــای یــک کشــور ،در تمامــی نقــاط دنیــا وجــود نــدارد.
چالــش دیگــری کــه سیســتم مالــی بــا آن روبــرو اســت ،ســختی دسترســی
بــه شــبکههای پرداخــت جهانــی اســت .سیســتمهای پرداخــت فعلــی بــا
داشــتن واســطههای زیــاد ناکارآمــد هســتند ،زیــرا بــه دلیــل اســتفاده از
شــبکههای پرداخــت اختصاصــی توســط هــر کشــور کــه بــا ســایر کشــورها
تعامــل و ســازگاری ندارنــد ،جابجایــی پــول در سرتاســر جهــان دشــوار اســت.
رمــزارزش بــه واســطه اســتفاده از بالکچیــن بــا ایجــاد بــازاری غیرمتمرکــز
در ســطح جهانــی میتوانــد نقــش قابــل توجهــی در اقتصــاد کشــورها ایفــا
کنــد و بــرای انتقــال ارزش ،کاری را انجــامدهــد کــه اینترنــت بــا اطالعــات
انجــام داده اســت .ویژگیهــای رمزارزشهــا در ادامــه ذکــر شــده اســت.

ویژگیهای رمزارزش

.

ثبات قیمت
رمزارزشهــا جهــت ایجــاد ثبــات قیمــت از اســتیبلکوینها کــه دارایــی
بــا پشــتوانه هســتند ،اســتفاده میکننــد.

کاربردهای رمزارزش
یکــی از مزایایــی کــه رمــزارزش بــرای کاربــران فراهــم
میکنــد ،تقســیم کــردن داراییهــا بــه واحدهــای کوچــک
متعــدد اســت .خریــد یــک صــدم گــرم طــا یــا یــک
ســانتیمتر مربــع ملــک کــه در حــال حاضــر دور از ذهــن بــه
نظــر میرســد ،بــا رمــزارزش بــه واقعیــت تبدیــل خواهــد
شــد.
رمزارزشهــا جهــت پرداختهــای خــرد در اقتصــاد
اشــتراکی و خدمتمحــور نیــز کاربــرد دارنــد و برخــاف
نقــلو انتقــاالت بانکــی ،معامــات رمــزارزش میتوانــد
بــدون واســطه و بــا ســرعت انجــام و تســویه شــوند.
رمــزارزش همچنیــن قابلیــت اســتفاده بــه جــای وثیقــه در
معامــات را داراســت.
رمــزارزش داراییهــای فریــز شــده ماننــد طــا و ملــک را
بــه چرخــه اقتصــاد وارد کــرده و آنهــا را فعــال میکنــد.
رمــزارزش بــه دلیــل اجــرا شــدن در بســتر بالکچیــن
مشــکل دوبــاره خــرج شــدن را حــل کردهاســت ،یعنــی یــک
فــرد نمیتوانــد  20ســانتی متــر مربــع از ملــک خــود را در
آن واحــد ،بــه دو نفــر بفروشــد.

1

.

تغییر شیوه پرداخت
رمزارزشهــا و پذیــرش گســترده فناوریهایــی ماننــد بالکچیــن منجــر بــه
تغییــر در سیســتم پرداخــت مبتنــی بــر حســاب بــه سیســتمی مبتنــی بــر
ارزش میشــود .در سیســتمهای مبتنــی بــر حســاب ،انتقــال مطالبــات در
یــک حســاب بــا یــک واســطه ماننــد بانــک انجــام میشــود .در مقابــل،
سیســتمهای مبتنــی بــر ارزش صرفــا انتقــال یــک شــی ماننــد یــک کاال
یــا ارز کاغــذی را شــامل میشــوند .اگــر مقــدار یــا صحــت موضــوع مــورد
پرداخــت ،قابــل تاییــد باشــد ،صــرف نظــر از اعتمــاد بــه واســطه ،معاملــه
میتوانــد انجــام شــود .ایــن تغییــر نشــاندهنده مســیری جدیــد در نحــوه
ایجــاد پــول در عصــر دیجیتــال اســت؛ بطــوری کــه در گذشــته ،پــول عمدتــا
بــر اســاس روابــط اعتبــاری شــکل میگرفــت ،یــک رابطــه اعتبــاری بیــن
بانــک مرکــزی و شــهروندان و همچنیــن بیــن بانــک مرکــزی و ســایر
بانکهــای تجــاری و بیــن بانکهــای تجــاری و مشــتریان .رمزارزشهــا
بــر پایــه روابــط اعتبــاری نیســتند ،هیــچ گونــه تعهــدی بــرای هیــچ نهــادی
وجــود نــدارد و از نظــر ماهیــت بیشــتر شــبیه بــه پــول کاالیــی 2هســتند.

.

رمزارزشهــا یــک اقتصــاد دیجیتــال قدرتمنــد و بــدون
مــرز
بــا افزایــش معامــات همتــا بــه همتــا (غیرواســطهای) بیــن افــراد
در سراســر کــره زمیــن ،تاثیــرات شــبکه نیــز رشــد کــرده و مرزهــای
1 Stablecoins
2 Commodity money
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اقتصــادی مجــددا شــکل میگیرنــد .عوامــل
مختلــف درون اقتصــاد رمزارزشهــا میتواننــد
جغرافیــای مختلفــی را دربرگیــرد (بــه عنــوان مثــال
تیمهــای توســعهدهنده ،ماینرهــا ،مبــادالت و کاربــران
ممکــن اســت ســاکن کشــورهای مختلــف باشــند).
ایــن امــر بکارگیــری اســتراتژیهای ســنتی نظارتــی و
سیاســتگذاریها کنتــرل آنهــا را دشــوارتر خواهــد کــرد،
زیــرا هرگــز در یــک کشــور حاکمیتــی واحــد وجــود نخواهــد
داشــت کــه در هــر زمــان مســئولیت نظــارت را بــه عهــده داشــته
باشــد.
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تبادالت با رمزارزشها و توکنها از طریق مکانیزمهای اجماع مدیریت میشوند.
شکل  -3مقایسه اقتصاد سنتی و اقتصاد مبتنی بر رمزارزش

.

تصمیمگیری متکی بر شبکه غیرمتمرکز بازیگران
حکمرانــی سیســتمهای اقتصــادی رمزنــگاری شــده نســبت بــه سیســتمهای واســطهای معمولــی ،غیرمتمرکــز اســت .در سیســتمهای رمزنــگاری شــده
بنــدرت یــک نقطــه ورود واحــد بــرای تعامــل بــا شــبکه جهــت تاثیرگــذاری یــا تغییــر نتایــج وجــود دارد و متکــی بــه یــک توافــق غیرمتمرکــز هســتند .ایــن
بــدان معناســت کــه تصمیمــات توســط هیــچ مرجــع مرکــزی اتخــاذ نمیشــوند ،بلکــه توســط شــبکهای از ذینفعــان مبتنــی بــر مکانیزمهــای مختلــف بــرای
دســتیابی بــه توافــق انجــام میشــوند .تاثیرگــذاری بــر رفتارهــا و جهتگیــری یــک سیســتم رمزنــگاری شــده نیــاز بــه تغییــر شــبکه پیچیــده محرکهــای
اقتصــادی و قاعدههایــی دارد کــه بصــورت ذاتــی در ایــن سیســتمها قــرار گرفتهانــد .همچنیــن در تبــادالت صــورت گرفتــه بــا رمزارزشهــا ،ناشــناس
بــودن 1بیشــتری نســبت بــه روشهــای ســنتی پرداخــت غیرنقــدی وجــود دارد.
ارتقای ظرفیت مالی
توســعه رمــزارزش باعــث شــکلگیری مجــدد صنعــت خدمــات مالــی بــه ســمت دیجیتالــی شــدن ،تمرکززدایــی و کاهــش واســطهها در معامــات اقتصــادی
شــده اســت .ایــن تحــول دیجیتــال صنعــت در کنــار توســعه روابــط از راه دور و فنــاوری رایانشــی ،در حــال وقــوع اســت .ارائــه دادههــای قابلتوجــه ،فضــای
ابــری ،ابزارهــای خــودکار تحلیــل ،قــدرت محاســباتی در حــال رشــد و اتصــال گســترده ،در خدمــات مالــی مــورد اســتفاد قــرار میگیرنــد .ایــن تحــوالت
باعــث افزایــش دسترســی بــه بــازار ،تنــوع در دامنــه محصــوالت و کارآیــی شــده و هزینــه ارائــه خدمــات مالــی را کاهــش داده اســت.

.
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در بخــش قبــل؛ مفهــوم رمــزارزش تشــریح شــد .در ایــن بخــش از گــزارش ،بــه بررســی فعالیتهــای انجــام شــده در حــوزه رمــزارزش در دنیــا پرداختــه
میشــود .هــدف از ایــن بخــش ،ارائــه دیــد کلــی در خصــوص فعالیتهــای انجــام شــده در ایــن حــوزه اســت و میتوانــد مبنایــی بــرای ایجــاد بینــش در
قانونگــذاران ایــن حــوزه باشــد ،چــرا کــه یکــی از چالشهــای اساســی توســعه رمــزارزش در کشــور ،مباحــث حــوزه رگوالتــوری آن میباشــد و امیــد اســت
ایــن گــزارش ،در ایــن حــوزه موثــر واقــع شــود.
در ایــن بخــش در ابتــدا بــه بررســی برداشــت کشــورهای مختلــف از رمــزارزش خواهیــم پرداخــت .ایــن مــورد بــه مــا کمــک میکنــد کــه اجمــاع نظــر
کلــی در خصــوص مفهــوم رمــزارزش ایجــاد شــود تــا بــا ابهــام کمتــری بــه مباحــث مطــرح در رگوالتــوری بپردازیــم .ســپس نگاهــی کلــی بــه سیاسـتهای
کالن کشــورهای مختلــف در خصــوص رمــزارزش خواهیــم داشــت .پــس از آن هــم نهادهــای تاثیرگــذار در رگوالتــوری رمــزارزش در کشــورهای مختلــف
بــه تفکیــک بررســی میشــود.

نگاهی به مفهوم رمز ارزش در دنیا

بــا نگاهــی کلــی بــه مفهــوم رمــزارزش در دنیــا ،میتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه توافــق جمعــی بــر ســر ایــن مفهــوم و نامگــذاری آن وجــود نــدارد.
برخــی کشــورها ایــن مفهــوم را هماننــد مــا رمــزارزش مینامنــد .در کنــار ایــن مــورد ،اســتفاده از عناوینــی همچــون ارز مجــازی ، 1دارایــی مجــازی ، 2دارایــی
دیجیتــال ، 3رمــزارز 4و ارز دیجیتــال 5در کشــورهای مختلــف دیــده میشــود .در شــکل چهــار عناوینــی کــه برخــی کشــورها در خصــوص ایــن مفهــوم
اســتفاده میکنــد ،ارائــه شــده اســت.

جدول  .۲برداشت کشورهای مختلف از رمزارزش

کشور

واژه شناسی

تعریف رمزارزش

امارات متحده عربی

رمزارزش

یــک بازنمایــی دیجیتــال از ارزش اســت کــه مــی توانــد بــه صــورت دیجیتــال معاملــه شــود و بــه عنــوان
( )1یــک وســیله ی مبادلــه؛ ( )2واحــد ســرمایه جهــت ثبــت در اســناد حســابداری ( )3یــک ذخیــره ارزش،
عمــل میکنــد .رمــزارزش در قانونگــذاری از پــول فیــات و پــول الکترونیکــی متمایــز شــده اســت.

استرالیا

ارز دیجیتال

کانادا

ارز مجازی

اتحادیه اروپا

شکل  .۴عناوینی که در کشورهای مختلف استفاده میشود

تــا حــدود ســال  ،2014غالــب اســناد از واژه رمــزارز اســتفاده کردهانــد .پــس از انتشــار گــزارش اول اف.ای.تــی.اف در مــورد ارزهــای مجــازی در ســال
 ،2014تمایــل بــه اســتفاده از عبــارت ارز مجــازی افزایــش پیــدا کــرد .در پــی انتشــار ایــن گــزارش ،بســیاری از نهادهــای رگوالتــوری در ارتباطــات رســمی
خــود از تعریــف و اصطالحــات مطــرح در آن اســتفاده کردنــد .در طــول ســال  2017و  ،2018اصطالحــات جدیــدی از قبیــل ارزش مجــازی ،ارزش دیجیتالــی
و رمــزارزش بیشــتر در اســناد رســمی پدیــدار شــد .در ســالهای اخیــر رگوالتورهــا اســتفاده از عنــوان رمــزارز را محدودتــر کردهانــد و از عناویــن چتــری
همچــون رمــزارزش اســتفاده میکننــد .بصــورت کلــی تنــوع رو بــه رشــد در اصطالحــات مــی توانــد نشــانگر ابهــام و وجــود ظرافتهــای خــاص در
مفهومپــردازی در ایــن حــوزه باشــد .تغییــر در اصطالحــات همچنیــن نشــان دهنــده تالشهــای مســتمر بــرای متمایــز کــردن رمــزارزش هــا از ارزهــای
فیات(ارزهــای بــدون پشــتوانه) اســت .از عناویــن کــه عبــور کنیــم ،در تعریفــی کــه کشــورهای مختلــف در اســناد مرجــع خــود از آن اســتفاده میکننــد،
تفاوتهایــی دیــده میشــود .بررســی ایــن تعاریــف بــرای بررســی دقیقتــر رگوالتــوری ایــن حــوزه در کشــورهای مختلــف ضــروری اســت .در جــدول دو
برداشــت کشــورهای مختلــف از رمــزارزش کــه در ســندهای مرجــع قانونگــذاری خــود از آن بهــره مــیبرنــد ،ارائــه شــده اســت.

1 Virtual currency
2 Virtual asset
3 Digital asset
4 Cryptocurrency
5 Digital currency
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فرانسه

رمزارزش
و
ارز مجازی

یک ارز دیجیتالی که ارز فیات (بدون پشتوانه) نیست و می تواند به راحتی با وجوه یا ارزهای دیگر مبادله شود.
الــف .نوعــی از داراییهــای خصوصــی برپایــه فناوریهــای رمرنگاریشــده و دفتــرکل
توزیــع شــده کــه بــه عنــوان بخشــی از ارزش درک شــده محســوب میشــود .رمــزارزش
عــاوه بــر ایــن بــه معنــای دارایــی اســت کــه توســط بانــک مرکــزی صــادر نمــی شــود.
ب .یــک بازنمایــی دیجیتــال از داراییهــا اســت کــه توســط بانــک مرکــزی یــا
مرجــع عمومــی صــادر و تضمیــن نشــده و وضعیــت قانونــی ارز یــا پــول را نــدارد.
ج .بازنمایــی دیجیتالــی ارزش کــه نــه توســط بانــک مرکــزی یــا مقامــات دولتــی صــادر مــی
شــود و نــه لزومــا بــه پــول فیــات وابســته اســت ،بلکــه توســط اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی بــه
عنــوان وســیل ه مبادلــه اســتفاده مــی شــود و قابــل انتقــال ،ذخیــره یــا معاملــه الکترونیکــی اســت.

هــر دارایــی ناملمــوس بــه شــکل دیجیتالــی ،کــه مــی توانــد بــا اســتفاده از فنــاوری دفتــرکل
توکن ،رمزارزش توزیــع شــده کــه بــه طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم صــادر ،ثبــت ،حفــظ یــا منتقــل شــود.

آلمان

رمزتوکن و
رمزارزش

هنگ کنگ

دارایی مجازی

ژاپن

ارز مجازی

مکزیک

الف .یک بازنمایی دیجیتال از ارزش است که:
 .۱به عنوان وسیلهای برای مبادله ،ذخیره اقتصادی ارزش و یک واحد از سرمایه قابل ثبت در اسناد حسابداری
کاربرد دارد.
 .۲توسط نهاد دولتی صادر نمی شود.
 .۳با پول قابل تعویض است.
 .۴ممکن است مورد استفاده به عنوان ذخیرهی کاالها یا خدمات باشد.
 .۵عموما بدون محدودیتی در استفاده از آن در نظر گرفته میشود و در دسترس عموم است.
ب .وسیلهای برای مبادله ارزش که طبق قوانین ضد پولشویی به عنوان ارز دیجیتال اعالم شده است.

دارایی مجازی

بازنمایی دیجیتالی از ارزش با استفاده از فناوری بالکچین.
دارایــی مجــازی یــک بازنمایــی دیجیتالی از ارزش اســت ،کــه با عنوانهایــی همچون «رمــزارز» «،رمــزارزش» یا
«توکــن دیجیتــال» نیز شــناخته میشــود .رمزارزشها ممکن اســت وســیله ای بــرای پرداخت باشــند ،نتیجه درآمد
افــراد باشــند و یــا دسترســی یــک دارنــده توکــن را به یــک محصول یــا خدمت یــا ترکیبــی از آنها را میســر کنند.

رمزارزشها را میتوان در دو دسته کلی برای قانونگذاری در نظر گرفت:
دســته اول) دســته اول ارزهــای مجــازی کــه بــه عنــوان وســیلهای بــرای پرداخــت محســوب میشــوند .ایــن
دســته امــکان خریــد کاال و اجــاره کاال بــرای تعــداد نامشــخصی از مــردم فراهــم میکنــد و بــه صــورت فیــات
نیــز تعریــف نمیشــوند.
دســته دوم) متشــکل از آن دســته از رمزارزشهــا اســت کــه مــی توانــد بــا دســته اول بــه صــورت دوطرفــه
بــا تعــداد نامشــخصی از افــراد رد و بــدل شــود و بــا اســتفاده از سیســتم هــای پــردازش داده هــای الکترونیکــی
قابــل انتقــال اســت.
یــک بازنمایــی از ارزش کــه بــه صــورت الکترونیکــی ثبــت شــده و در بیــن عمــوم مــردم بــه عنــوان ابــزار
پرداخــت در هــر نــوع معاملــه قانونــی اســتفاده میشــود.
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کره جنوبی

ارز مجازی

توکــن هــا یــا اطالعــات قابــل انتقــال الکترونیکــی کــه یــک طــرف تجــاری ممکــن اســت آن را بــه عنــوان
وســیله مبادلــه یــا ذخیــره ارزش تشــخیص دهــد.

سوییس

ارز مجازی

بازنمایــی دیجیتالــی از ارزش کــه مــی توانــد در اینترنــت داد و ســتد شــود و همچــون پــول میتوانــد بــه عنــوان
وســیله پرداخــت کاالهــا و خدمــات واقعــی اســتفاده شــود.

انگلستان

رمزارزش

نمایش دیجیتالی ارزش به صورت رمزنگاری شده که ایمن از حقوق قراردادی است و از نوعی دفترکل توزیع شده
استفاده میکند و میتواند به صورت الکترونیکی منتقل ،ذخیره یا معامله شود.

ایاالت متحده
آمریکا

ارز مجازی

بازنمایی دیجیتالی ارزش که به عنوان یک وسیله ی مبادله ،یک واحد حساب و یا یک ذخیره ارزش کار میکند.

بــا توســعه رمزارزشهــا در جهــان ،دولتهــا بــا خالهــای قانونــی در ایــن حــوزه مواجــه شــدند و نیــاز بــه رگوالتــوری و سیاس ـتگذاری در آن بیــش از
پیــش نمــود پیــدا کــرد .بــه مــرور کشــورهای مختلــف ،نهادهــای مشــخصی را بــرای رســیدگی و قانونگــذاری ایــن حــوزه معیــن و قانونهایــی را نیــز
تصویــب کردنــد .بــا بررســی کشــورهای مختلــف ،میتــوان دریافــت کــه از اواســط ســال  2017بــه پیشــگامی کشــورهایی همچــون ایــاالت متحــده آمریــکا،
کانــادا ،کــره جنوبــی قانونگــذاری در ایــن حــوزه شــروع شــده اســت و بــه مــرور بــه باقــی کشــورها رســیده اســت.

شکل  .۵سیر زمانی قانون گذاری در کشورهای مختلف رمزارزش در دنیا

رمزارزش در دنیا ،آری یا خیر؟

آگاهــی از شــرایط قانونگــذاری در کشــورهای مختلــف بــرای درک جایــگاه ایــن فنــاوری در میــان کشــورهای توســعه یافتــه یــا در حــال توســعه و رســیدن
بــه یــک دیــد نســبی از آینــده ایــن حــوزه امــری ضــروری اســت .بــا توجــه بــه نوظهــور بــودن ایــن حــوزه و عــدم اجمــاع نظــری کــه پیشــتر هــم بحــث
شــد ،بدیهــی اســت کــه رویکــرد دولتهــا کامــا شــفاف و قطعــی نباشــد ،امــا بــا بررســی کلــی میتــوان سیاســتکلــی کشــورها را بــرآورد نمــود .بررســی
سیاسـتهای اتخــاذ شــده توســط کشــورهای مختلــف ،عــاوه بــر کمــک بــه ســرمایهگذاران بــه انتخابــی هوشــمندانهتر بــه سیاســتگذاران کشــور هــم بــه
اتخــاد تصمیمــات مناســبتر کمــک خواهــد نمــود.
کشــورهای دنیــا موضعهــای متفاوتــی را در مقابــل رمــزارزش اتخــاذ کردهانــد .برخــی از کشــورها بطــور کامــل اســتفاده از ایــن دســت رمزارزهــا را ممنــوع
کردهانــد ،برخــی از کشــورهای موضعــی منفعالنهتــر اتخــاذ کــرده و در حــال بررســی شــرایط مختلــف هســتند ،در مقابــل گروهــی از کشــورها نیــز بــه
قانونگــذاری در حــوزه رمزارزشهــا پرداختهانــد .نکتــه مشــترکی کــه در غالــب رویکردهــا مشــاهده میشــود ،اشــاره دولــت بــه تهدیداتــی اســت کــه
در حــوزه رمــزارزش وجــود دارد .ایــن مــورد کــه بیشــتر توســط بانــک مرکــزی انجــام میشــود بــه شفافســازی خطراتــی همچــون خالهــای قانونــی و
نوســانات بــاال و شــبهه در پشــتوانه میپــردازد .برخــی از دولتهــا هــم مســئولیت کامــل عواقــب ناشــی از ســرمایهگذاری بــر رمزارزشهــا را بــر عهــده
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ســرمایهگذاران میدانــد و بطــور کامــل از قبــول تعهــد در ایــن حــوزه شــانه خالــی میکننــد .دولتهایــی هــم کــه ایــن دســت از ارزهــا را ابــزاری بــرای
تأمیــن مالــی جرایمــی نظیــر اعمــال تروریســتی و پولشــویی تشــخیص دادهانــد ،قوانیــن ضــد پولشــویی ،ضــد تروریســم و ضــد جرائــم ســازمانیافته را
در ارتبــاط بــا رمزارزشهــا گســترش دادهانــد .در ایــن کشــورها ،تمــام شــرکتها ،مؤسســات مالــی و بانکهایــی کــه در زمینــه رمزارزشهــا فعالیــت
میکننــد ،ملــزم بــه پیــروی از ایــن قوانیــن هســتند و بایــد تاییــد صالحیــت نیــز از مراجــع قضایــی داشــته باشــند .کشــورهایی همچــون کانــادا ،اســترالیا،
ژاپــن ،ســوییس و روســیه از ایــن گــروه هســتند.
کشــورهایی هــم هســتند کــه محدودیتهــای بازدارنــده قابــل توجهــی در خصــوص ســرمایهگذاری در رمزارزشهــا اعمــال کردهانــد .درخصــوص اعمــال
محدودیتهــا هــم تفــاوت رویکــرد بیــن ایــن کشــورها دیــده میشــود .برخــی از آنهــا ماننــد ویتنــام ،عــراق ،پاکســتان ،الجزایــر ،بولیــوی و مراکــش کلیــه
فعالیتهــای ســرمایهگذاری ایــن حــوزه را ممنــوع کردهانــد .گروهــی از کشــورها هــم همچــون قطــر و بحریــن رویکــرد بینابینــی را اتخــاد نمودنــد و
فعالیتهــای داخلــی در ایــن حــوزه را غیرقانونــی میداننــد و فعالیــت بینالمللــی را قانونــی اعــام کردهانــد .کشــورهایی همچــون چیــن ،تایلنــد ،لیتوانــی
وکلمبیــا نیــز بــه طــرز دیگــری رویکــرد بینابینــی را در نظــر گرفتــه و فعالیــت در ایــن حــوزه را غیرقانونــی اعــام نکــرده و در مقابــل فعالیــت نهادهــای مالــی
را نیــز مجــاز نمیداننــد .تعــداد قابــل توجهــی از کشــورها هــم رویکــرد کامــا منفعالنــه پیــش گرفتهانــد و اقــدام خاصــی در خصــوص ایــن حــوزه در نظــر
نگرفتهانــد .موضــع کشــورهای مختلــف در جــدول  3آورده شــده اســت.
جدول  .۳موضع کشورهای مختلف در برابر رمزارزش

قانونی
آلمان
استونی
ژاپن
کره جنوبی
بالروس
فرانسه
ایتالیا
استرالیا
روسیه
چین
مکزیک
ایاالت متحده آمریکا
آرژانتین
سوئد
اسپانیا

در حال
قانونگذاری
ایران
هند
جمهوری آذربایجان

عدم شمول در قانون

عدم قانونگذاری

ممنوع

عربستان سعودی
برزیل
کلمبیا
عمان
نیجریه
لهستان
کویت

ترکیه
سوریه
برزیل
پاکستان
ترکیه

مراکش
بولیوی
عراق
الجزایر
شیلی

در ادامــه ،بــه تفکیــک نهادهــای تاثیرگــذار و اقدامــات رگوالتــوری در برخــی از کشــورهایی کــه میتــوان از تجربیــات آنهــا در ایــران اســتفاده نمــود،
بررســی میشــود.
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عربســتان ،رمزارزهــا و رمزارزشهــا را مشــمول قانــون نمیدانــد .بــه صــورت مشــخص دولــت عربســتان ســعودی آشــکارا اعــام کــرده اســت کــه تصمیــم
بــه قانونگــذاری در ایــن حــوزه را در ایــن کشــور نــدارد .کمیتــه مالــی عربســتان ســعودی هــم طــی بیانیـهای بــه ســاکنان کشــور هشــدار داده اســت کــه
از بیــت کویــن و ســایر رمزارزهــا اســتفاده نکننــد و بیــان کــرده اســت کــه هیــچ حــزب یــا فــردی مجــاز بــه تبــادل آنهــا نیســت .همچنیــن تاکیــد شــده
اســت کــه هیــچ نظــارت پولــی در عربســتان ســعودی بــر مبادلــه رمزارزهــا وجــود نــدارد .ایــن کشــور همچنیــن در حــال طراحــی رمــزارزش ملــی خــود اســت
و بصــورت مشــترک ،اقداماتــی را بــا امــارات آغــاز کــرده اســت.
بــه صــورت کلــی نهادهــای درگیــر در رگوالتــوری رمزارزشهــا در عربســتان ســعودی ،بــازار ســرمایه و کمیتــه مالــی ایــن کشــور میباشــند .در ایــن کشــور
بــازار ســرمایه ،مطالعاتــی در حــوزه امکانســنجی توســعه و معرفــی رمزارزشهــا و اثــرات اقتصــادی آنهــا انجــام میدهــد .کمیتــه مالــی عربســتان ســعودی
کــه ماموریــت آن تضمیــن عملکــرد مؤثــر سیســتمهای پرداخــت ملــی و تنظیــم قوانیــن مؤثــر در ایــن راســتا میباشــد ،سیاســتگذاری در خصــوص
رمزارزشهــا را نیــز در ایــن کشــور عهــدهدار اســت .در حــال حاضــر ،هیــچ قانونــی در عربســتان ســعودی بــه طــور مســتقیم رمزارزشهــا را هــدف قــرار
نمیدهــد .بــا ایــن حــال ،وظیفــه فعلــی کمیتــه مالــی عربســتان بــه آن اجــازه میدهــد تــا میــزان مواجهــه موسســات مالــی را نســبت بــه ایــن دارایــی هــا
ارزیابــی کــرده و بــر عملکــرد آنهــا نظــارت نمایــد.

دولــت کانــادا پیــش نویــس رســمی قوانیــن حــوزه رمــزارزش خــود را منتشــر کــرده اســت .طبــق ایــن ســند ،مبــادالت رمزنــگاری شــده را تاییــد و فعالیــت
در ایــن حــوزه را بــه عنــوان مشــاغل خدمــات پولــی محســوب میکنــد .کمیتــه امــور مالــی پارلمــان کانــادا هــم ســه توصیــه کلیــدی را حــوزه رمــزارزش
منتشــر کــرده اســت .اول اینکــه تمامــی فعــاالن حــوزه رمــزارزش بایــد کامــا مطابــق بــا دســتورالعمل هــای گزارشــگری مالــی دولــت کانــادا فعالیــت نماینــد
چــرا کــه آنهــا را بــه عنــوان مشــاغل خدمــات پولــی بــه رســمیت شــناختهاند .مــورد دوم اینکــه تمامــی مبــادالت رمزنــگاری نیــاز بــه مجــوز خاصــی دارنــد
کــه آن را «بیــت الیســنس » 1نامگــذاری کردهانــد .مــورد ســوم هــم در خصــوص کیفهــای پــول ارزهــای رمزنــگاری شــده اســت و طبــق آن بــرای
کیــف پولهــای ایــن حــوزه بایــد قانونگــذاری صــورت پذیــرد ،مــوردی کــه در دنیــا پیــش از ایــن مرســوم نبــوده اســت .قانونگــذاری بــرای کیــف پــول
مــی توانــد اطمینــان حاصــل کنــد کــه ارائــه دهنــدگان آن ،تعهــدات خــود را اجــرا مــی کننــد ،جلــوی جــرم و قانونشــکنی را مــی گیرنــد و انتقــال و
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هویتهــا را بــا اجــرای قانــون پیگیــری مینماینــد.
نهادهــای درگیــر در رگوالتــوری رمزارزشهــا در کانــادا بانــک مرکــزی کانــادا ،امــور مالــی کانــادا ،مرکــز گــزارش و تحلیــل تراکنــش هــا ،نمایندگــی مالــی
مشــتریان کانــادا ،کمیتــه اوراق بهــادار ،امــور دارایــی کانــادا میباشــند.
بانــک کانــادا نقــش ضمانتکننــده را در اکوسیســتم رمــزارزش در کانــادا بــازی میکنــد .ایــن نهــاد تضمیــن میکنــد کــه رمــزارزش هــا در مســیری
توســعه یافتهانــد کــه از ثبــات الزم برخوردارنــد و تهدیداتــی را بــرای اقتصــاد کانــادا بــه وجــود نمــی آورنــد .امــور مالــی کانــادا وظیفــه نظــارت و هماهنگــی
را درحــوزه رمــزارزش بــه عهــده دارد .ایــن نهــاد نظــارت میکنــد کــه رمــزارزش هــا بــا سیاســت ،قوانیــن و مقــررات فــدرال کانــادا هماهنــگ باشــند .مرکــز
گــزارش و تحلیــل تراکنشهــا بــر فعالیــت صادرکننــدگان رمــزارزش نظــارت میکننــد کــه مــوردی خــاف مقــررات صــورت نپذیــرد .حصــول اطمینــان
از رعایــت تعهــدات در حــوزه قوانیــن ضدپولشــویی و ضــد تروریســم از جملــه مــواردی اســت کــه ایــن نهــاد بــه عهــده دارد .نمایندگــی مالــی مصــرف
کننــدگان کانــادا یــک نهــاد دولتــی اســت کــه وظیفــه محافظــت از حقــوق مشــتریان خدمــات و محصــوالت مالــی را بــر عهــدهدار اســت .کمیتــه اوراق
بهــادار از ســرمایه گــذاران در برابــر شــیوه هــای ناعادالنــه ،نادرســت یــا کالهبــرداری در حــوزه رمــز ارزشهــا محافظــت میکنــد .همچنیــن ایــن کمیتههــا
بــا کاهــش ریســک سیســتماتیک ناشــی از توســعه رمــز ارزشهــا ،بــه ثبــات سیســتم مالــی کشــور کمــک مینماینــد .ایــن نهــاد فعالیتهایــی همچــون
تدویــن نظامنامــه رمــزارزش بــرای صنایــع و ســرمایهگذاران و شــیوهنامههای برخــورد بــا رمــزارزش را عهــدهدار اســت .امــور دارایــی کانــادا هــم از اینکــه
رمزارزشهــا خللــی از نظــر قوانیــن مالیاتــی ایجــاد نمیکننــد ،اطمینــان حاصــل مینماینــد.

مبــادالت رمزارزشهــا در چیــن ممنــوع اســت .در مقابــل ،عملیــات ماینینــگ در حــوزه رمزارزهــا در برخــی اســتانهای ایــن کشــور بــا بازرســیهای
مالیاتــی بســیار ســخت مجــاز اعــام شــده اســت .چیــن جــز کشــورهایی اســت کــه قوانیــن بســیار ســخت در حــوزه رمــزارز اتخــاذ نمــوده اســت .ایــن کشــور
هــم اکنــون امــکان دسترســی بــه بیــش از  120صرافــی رمــزارزش خــارج از کشــور چیــن کــه بــرای اهــداف تجــاری توســط مشــتریان اســتفاده میشــد
را نیــز مســدود کــرده اســت .عــاوه بــر ایــن ،مقامــات همچنیــن بــه دنبــال مســدود کــردن وب ســایتهای مربــوط بــه رمزارزهــا هــم هســتند و از اینکــه
کســبوکارها بــرای پرداختهــای خــود از داراییهــای دیجیتــال اســتفاده کننــد ،جلوگیــری میکننــد.
نهادهــای درگیــر در رگوالتــوری رمزارزشهــا در چیــن شــورای فضــای مجــازی چیــن ،وزارتخانــه صنعــت و فنــاوری اطالعــات ،وزارتخانــه امنیــت عمومــی و
کمیتــه رگوالتــوری بانــک و بیمــه چیــن میباشــند .شــورای فضــای مجــازی چیــن نهادهــای آنالیــن مربــوط بــه رمزارزشهــا را زیــر نظــر دارد .وزارتخانــه
صنعــت و فنــاوری اطالعــات وب ســایتهای غیرقانونــی مرتبــط بــا رمزارزشهــا را قانونگــذاری مینمایــد .وزارتخانــه امنیــت عمومــی بــه فعالیتهــای
مشــکوک بــه غیرقانونــی بــودن در حــوزه رمــزارزش ماننــد صندوقهــای ســرمایهگذاری بــدون مجــوز ،کالهبــرداری و طرحهــای هرمــی رســیدگی
میکنــد .کمیتــه رگوالتــوری بانــک و بیمــه چیــن هــم سیاســتگذاری و نظــارت بــر فعالیتهــای رمــزارزش را در ســطح کالن بــه عهــده دارد .تدویــن قوانیــن
پرداخــت ،اتخــاذ سیاسـتهایی جهــت حفــظ ثبــات مالــی و نظــارت بــر اجــرای قوانیــن و مقــررات ایــن حــوزه جــز اقدامــات ایــن کمیتــه اســت.
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ســازمان بــورس و اوراق بهــادار امــارات متحــده عربــی آییــن نامــه جدیــدی را بــرای اعطــای وضعیــت اوراق بهــادار بــه رمــزارزش تنظیــم کــرد .ایــن
آخریــن مرحلــه بــرای اعمــال قــدرت بــر فعالیتهــای معامــات رمزارزشهــا در ایــن کشــور اســت .امــارات در شــهر ابوظبــی هــم نهــادی را بــرای
تنظیــم فعالیتهــای رمزارزشهــا ،از جملــه فعالیتهــای مبادلــهای ،متولیــان و ســایر واســطههای ایــن بــازار راهانــدازی کــرده اســت .ایــن نهــاد بــرای
رســیدگی بــه طیــف گســتردهای از خطــرات مرتبــط بــا فعالیتهــای رمزارزشهــا ،از جملــه خطــرات مربــوط بــه پولشــویی و جرائــم مالــی طراحــی شــده
اســت .ســازمان تنظیــم مقــررات امــارات اصلیتریــن نهــاد در قانونگــذاری در حــوزه رمــزارزش در ایــن کشــور اســت .ایــن نهــاد دارای قــدرت کامــل در
ایجــاد ،اصــاح و ابطــال قوانیــن ایــن حــوزه اســت .پذیــرش رمزارزشهــا در امــارات ،براســاس چندیــن شــرط ،از جملــه میــزان ســرمایهگذاری در بــازار،

در ابتــدا اختــاف نظرهایــی بیــن بانــک روســیه و وزارت دارایــی در روســیه وجــود داشــت کــه بــه مــرور بــا حــل ابهامــات ،همســویی در قانونگــذاری ایــن
کشــور دیــده میشــود .وزارت دارایــی ایــن کشــور تاکیــد میکنــد کــه مخالــف تعریــف رمــزارز بــه عنــوان پــول اختصاصــی و بــه عنــوان جانشــین پــول
اســت ،امــا مبادلــه بــر پایــه آن در کشــور بــا مانــع اســت.
بانــک روســیه در حــال تهیــه یــک چارچــوب قانونــی اســت کــه مســتقیما وضعیــت حقوقــی و اســتفاده از داراییهــای رمزپایــه را در روســیه هــدف قــرار
میدهــد .بانــک روســیه بــه عنــوان رگوالتــور یکپارچــه بازارهــای مالــی ،ســعی بــر اتخــاذ قوانینــی در حــوزه رمــزارزش دارد کــه ثبــات مالــی ایــن کشــور
تضمیــن شــود .در روســیه نظــارت و سیاســتگذاری کالن رمــزارزش برعهــده بانــک مرکــزی اســت .ایــن نهــاد بیانیههایــی رســمی بــه منظــور آگاهســازی
مــردم در خصــوص رمزارزشهــا و فرصتهــا و تهدیدهــای ناشــی از آن صــادر میکنــد.

وزارت دارایی کویت ارز مجازی «بیت کوین» را به رسمیت نمی شناسد و تجارت آن در موسسات مالی کویت را ممنوع کرده است.
در حــال حاضــر خــا قانونــی در حــوزه رمــزارزش در کویــت وجــود دارد .دادســرای عمومــی کویــت اعــام کــرده اســت کــه قانــون ایــن کشــور تجــارت
آنالیــن را ممنــوع نکــرده اســت و فعالیتهــای حــوزه رمــزارزش را میتــوان ذیــل آن قــرار داد .فقــط بــا توجــه بــه ناشــناخته بــودن منبــع پولهــای حاصــل
از رمزارزهــا ،براســاس قانــون پولشــویی منــوط بــه ســؤال دربــاره پــول و منبــع آن هســتند.

اســتفاده از رمزارزشهــا بهعنــوان روشــی بــرای پرداخــت در اســترالیا پذیرفتــه شــده اســت .البتــه نهــادی بــا عنــوان مرکــز گــزارش و تحلیــل معامــات
اســترالیا 1وجــود دارد کــه شــما بایــد بــرای دریافــت مجــوز مبــادالت رمزنــگاری شــده از آن اقــدام کنیــد .همچنیــن واحدهــای تخصصــی صرافــی در ایــن
کشــور تــدارک دیــده شــده اســت کــه در کنــار تســهیل مبــادالت ایــن حــوزه ،برنامههــای ضــد پولشــویی و مبــارزه بــا تروریســم را اتخــاذ کننــد ،هویــت
مشــتری را تأییــد و مــوارد مشــکوک را بررســینماینــد و همچنیــن مبــادالت بــاالی  10هــزار دالر را بــه مرکــز گــزارش و تحلیــل معامــات گــزارش
دهنــد .کمیتــه امنیــت و ســرمایه گــذاری اســترالیا نیــز ،نظامنامههایــی را جهــت شــفافیت اســتفاده از رمزارزهــا در اســترالیا منتشــر مینمایــد .در ایــن
نظامنامههــا رمزارزشهــای واجــد شــرایط معرفــی میگردنــد .هــدف اصلــی کمیتــه امنیــت و ســرمایهگذاری 2اســترالیا ایجــاد اطمینــان در ســرمایهگذاران
از میــزان صحــت و اعتبــار رمزارزشهاســت .بهصــورت کلــی رگوالتــوری و نظــارت بــر رمزارزشهــا در اســترالیا برعهــده ایــن نهــاد اســت .بانــک اســترالیا
هــم وظیفــه بررســی و شناســایی پیامدهــای رمزارزشهــا را بــرای سیاســتهای پولــی اســترالیا برعهــده دارد .ایــن نهــاد پــس از شناســایی تهدیدهــا و

امنیــت ســایبری و تقاضــای بــازار انجــام مــی شــود .هــدف از شــروط ایــن اســت کــه از خطراتــی کــه ممکــن اســت رمزارزشهــای نابالــغ و نامشــخص
ســرمایهگذاران را تهدیــد کنــد ،جلوگیــری نماینــد .نکتــه جالــب اینکــه فعــا هنــوز لیســت رمزارزشهــای پذیرفتــه شــده ،بــرای عمــوم افشــا نشــده اســت.
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فرصتهــا ،اطالعــات الزم را در اختیــار مراجــع ذیصــاح و قانونگــذاران ایــن حــوزه قــرار میدهــد .در شــرایط خــاص بــرای تنظیــم بــازار ،خــود بان ـک
هــم مجــوز تدویــن سیاس ـتهایی در ایــن کشــور را دارد.

فعالیــت در حــوزه رمــزارزش در ژاپــن قانونــی اســت .آژانــس خدمــات مالــی ژاپــن بــا تدویــن دو قانــون بــا نامهــای قانــون «اصــاح صنــدوق ژاپــن» و قانــون
«خدمــات پرداختــی اصــاح شــده» كــه ســال گذشــته بــه اجــرا درآمدنــد ،ســعی بــر نظاممنــد نمــودن حــوزه رمــزارزش در ایــن کشــور نمــود .همچنیــن
ایــن نهــاد تصمیــم گرفــت نــام بیــت کویــن و ســایر رمزارزهــا کــه بصــورت آنالیــن معاملــه میشــوند را در یــک گــروه بنــام «رمــزارزش» ادغــام کنــد.
دولــت ژاپــن امیــدوار اســت بــا قانونــی نمــودن رمزارزشهــا ،تهدیــدات ناشــی از آن را بــه حداقــل برســاند .بانــک ژاپــن نیــزدر ایــن راســتا وظایفــی همچــون
شناســایی تغییــرات در خدمــات و ســاختارهای مالــی ناشــی از رمزارزشهــا و انجــام تحقیقــات در مــورد ایــن فنــاوری را بــه عهــده دارد .ایــن نهــاد بــه عنــوان
یــک کاتالیــزور و تســهیلگر در راســتای توســعه رمــزارزش در اقتصــاد ژاپــن ایفــای نقــش مینمایــد .وزارت مالــی و اقتصــاد ژاپــن هــم وظیفــه نظــارت و
قانونگــذاری بــر تجــارت داراییهــای رمزپایــه و برنامهریــزی و اجــرای قوانیــن مالیاتــی مربــوط بــه تجــارت رمزارزشهــا را برعهــده دارد.

طبــق تصمیــم کمیتــه رگوالتــوری مبــادالت کاالی اندونــزی ،رمزارزشهــا در ایــن کشــور بــه عنــوان کاال در نظــر گرفتــه میشــوند .اندونــزی در حــال
مطالعــه بهمنظــور تدویــن قوانیــن جامــع در حــوزه رمــزارزش اســت .مرکــز گــزارش و تحلیــل تراکنشهــا ،وظیفــه نظــارت بــر صحــت عملکــرد رمزارزشهــا
را در اندونــزی برعهــده دارد .بانــک اندونــزی نیــز بــر اعتبــار رمزارزشهــا و اثــرات احتمالــی بلندمــدت آنهــا بــر وضعیــت پایــداری سیســتم پولــی و مالــی
ایــن کشــور نظــارت مینمایــد .وزارت امــور مالــی اندونــزی نیــز بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن کشــور ،طبــق آییننامــه فعلــی رمزارزشهــا اشــیاء مشــمول
مالیــات محســوب میشــوند ،در حــال بررســی و طراحــی ســازوکاری بــه منظــور اخــذ مالیــات از فعالیتهــای حــوزه رمــزارزش اســت.
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رمزارزشهــا در ایــن کشــور قانونــی هســتند .وزارت دارایــی آلمــان از برخــورد بــا رمزارزهــا بــه عنــوان ارز یــا حتــی پــول الکترونیکــی خــودداری میکنــد،
امــا رمزارزشهــای بــا پشــتوانه را بــه عنــوان نوعــی« پــول خصوصــی» طبقهبنــدی میکنــد .همچنیــن در ایــن کشــور ماینینــگ نیــاز بــه مجــوز نــدارد و
قانونــی محســوب میشــود .امــا در خصــوص ایجــاد پلتفرمهــای مبادلــه یــا رمزارزشهــای اختصاصــی ،فعــاالن ایــن حــوزه ملــزم بــه اخــذ مجــوز هســتند.
نهادهــای تاثیرگــذار در حــوزه رمــزارزش در آلمــان ،کمیتــه سرپرســتی مالــی فــدرال ،بانــک فــدرال آلمــان و وزارتخانــه مالــی ایــن کشــور میباشــند .کمیتــه
سرپرســتی مالــی فــدرال اقدامــات اجرایــی مربــوط بــه رمزارزشهــا را بــه عهــده دارد .همچنیــن نظــارت بــر مؤسســات ارائهدهنــده خدمــات رمــزارزش و
زیرســاختهای مالــی ایــن حــوزه نیــز بــر عهــده ایــن نهــاد اســت .در کنــار ایــن نهــاد بانــک فــدرال آلمــان هــم کــه وظیفــه نظــارت بــر کلیــه فعالیتهــای
مالــی در ایــن کشــور را عهــدهدار اســت ،اقدامــات کالن در خصــوص رمــزارزش را پایــش مینمایــد .وزارت امــور مالــی آلمــان هــم قانونگــذاری حــوزه
رمزارزشهــا در کشــور آلمــان را انجــام میدهــد.

رمزارزشهــا در ایــن کشــور قانونگــذاری نشــدهاند و خــا قانونــی در ایــن حــوزه وجــود دارد ،امــا اقداماتــی در ایــن خصــوص شــروع شــده اســت .دولــت
آفریقــای جنوبــی یــک کارگــروه نظارتــی رمــزارزش را بــرای بررســی مفاهیــم رمزنــگاری و مفاهیــم بالکچیــن تشــکیل داده اســت .ایــن گــروه كاری در
ایــن کشــور ایجــاد شــده اســت تــا یــك چارچــوب نظارتــی در سراســر كشــور تشــکیل شــود .بانــک آفریقــای جنوبــی بــا اینکــه رمزارزهــا را اوراق بهــادار
محســوب نمیکنــد ،در مــورد موضــع خــود در مــورد خریــد و انتقــال رمزارزهــا ،راهنمــا صــادر کــرده اســت .نهادهــای درگیــر در حــوزه رمــزارزش در ایــن
کشــور بانــک آفریقــای جنوبــی ،مرکــز هــوش مالــی ،ســازمان دارایــی و مالیــات و خزانــه ملــی ایــن کشــور میباشــند .بانــک آفریقــای جنوبــی وظیفــه
سیاس ـتگذاری در حــوزه رمزارزشهــا را در ایــن کشــور عهــدهدار اســت .مرکــز هــوش مالــی ،نظــارت میکنــد تــا اقدامــات غیرقانونــی ماننــد پولشــویی و
تامیــن مالــی تروریســم در ایــن حــوزه رخ ندهنــد .ســازمان دارایــی و مالیــات بــه امــور مالیاتــی در خصــوص رمزارزشهــا در ایــن کشــور میپــردازد ،چــرا
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کــه در ایــن کشــور بــه رمزارزشهــا مالیــات تعلــق میگیــرد .خزانــه ملــی هــم بــر پیامدهــای حاصــل از رمزارزشهــا بــر سیســتمهای مالــی ایــن کشــور
نظــارت میکنــد.

در حــال حاضــر قانــون مشــخصی در هنــد بــرای رمزارزشهــا وجــود نــدارد و ایــن کشــور درحــال قانونگــذاری در ایــن حــوزه میباشــد .اصلیتریــن
نهــاد درگیــر در حــوزه رمــزارزش در ایــن کشــور بانــک هنــد میباشــد .ایــن بانــک وظیف ـهای قانونــی بــرای تنظیــم مســتقیم رمزارزشهــا نــدارد ،امــا بنــا
بــه ضــرورت وظیفـهی فعلــی وی بــه آن اجــازه مــی دهــد تــا میــزان مواجهـه موسســات مالــی در برابــر رمزارزشهــا را ارزیابــی کنــد و بــر عملکــرد آنهــا
نظــارت نمایــد .در حــال حاضــر قانونگــذاران ایــن کشــور دغدغههایــی همچــون پولشــویی ،نحــوه دریافــت مالیــات و مدیریــت کیفپولهــای ایــن حــوزه
را دارنــد و در حــال سیاســتگذاری بــرای آن میباشــند.
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رمزارزش در ایران
منافع ،چالشها و بازیگران کلیدی
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منافع رمزارزش در ایران

رمــزارزش بــا ماهیــت تحولـیاش میتوانــد نقــش کلیــدی در حــل مســائل
کشــور داشــته باشــد و در کنــار توســعه آن ممکــن اســت بــا چالشهایــی
بــرای کشــور همــراه باشــد .در ایــن بخــش از گــزارش بــه بررســی منافــع و
چالشهــای رمــزارزش در ایــران خواهیــم پرداخــت.
در ابتــدا نگاهــی بــه برخــی مســائل حــال حاضــر کشــور کــه رمــزارزش
میتوانــد در حــل آنهــا نقــش ایفــا کنــد ،بیندازیــم.

.

ناهنجاریهای ساختار اقتصادی
شــفافیت اقتصــادی بــه معنــای در دســترس قــرار دادن دادههــای بیشــتر و
بهتــر در مــورد وضعیــت مالــی بانکهــا و ســایر شــرکتها اســت .برخــی
از اقتصاددانــان معتقدنــد کــه شــفافیت یکــی از موثرتریــن روشهــای تنظیــم
اقتصــاد اســت .پاســخگویی و مســئولیتپذیری ،افزایــش کارایــی بازارهــای
مالــی ،کشــف قیمــت واقعــی ،تخصیــص بهینــه منابــع ســرمایهای ،حــذف
رانتهــای اطالعاتــی ،تســهیل ســرمایهگذاری خارجــی و اســتقرار نظــام
حاکمیــت شــرکتی مهمتریــن دســتاوردهای شــفافیت اطالعاتــی اســت.
بازارهــای پــول ،ســرمایه ،ارز و کاال در صــورت داشــتن عملکــرد صحیــح،
اثــر مثبــت و قابلمالحظ ـهای بــر روی متغیرهــای کالن اقتصــادی دارنــد و
توســعه ایــن بازارهــا ،نقــش بســزایی در فراینــد رشــد اقتصــادی هــر کشــور
ایفــا میکنــد .مســئله ناهنجاریهــای ســاختاری اقتصــاد ایــران شــامل
عــدم شــفافیت ،وابســتگی بــه نفــت و غلبــه ســرمایهگذاری غیرمولــد بــر
مولــد در زمــره مســائل مهــم کشــور قــرار میگیــرد.

.

فساد اداری در برخی ساختارها
کنتــرل فســاد در نظامهــای سیاســی هــر کشــور ،یکــی از شــاخصههای
حکمرانــی خــوب و کارآمــدی دولتهاســت .فســاد سیســتمی و مشــکل
اســتفاده از قــدرت بــرای کســب منافــع شــخصی چــه بهصــورت سیاســی و
چــه بهصــورت اقتصــادی یکــی از چالشهــای عمــده حاضــر دولتهــا بــه
حســاب میآیــد .ناکارآمــدی قوانیــن ،خویشاوندســاالری و کاهــش اعتمــاد
عمومــی ناشــی از فســادهای بــزرگ مالــی در ســالهای گذشــته ازجملــه
عوامــل گســترش فســاد بــوده اســت .پاســخگویی و شــفافیت ســازمانی از
جملــه عواملــی اســت کــه میتوانــد منجــر بــه کاهــش فســاد شــود.

.

اســت و ترجیــح میدهــد وجــوه خــود را صــرف ســفته بــازی در بازارهایــی
مثــل بــازار مســکن و طــا و ارز و غیــره کنــد کــه در واقــع محــرک بخــش
تولیــدی در جامعــه محســوب نمیشــود .اســتفاده از ســرمایهگذاری خارجــی
نیازمنــد ثبــات داخلــی و منطقـهای اســت ،چــرا کــه عــدم قطعیتهــای متعدد
داخلــی و منطقـهای میتوانــد بــه عنــوان یــک مانــع اصلــی افزایــش دهنــده
ریســک در ایــن مســیر تلقــی شــود بــه نحــوی کــه هزینــه ســرمایهگذاری
را افزایــش داده و ســود مــورد انتظــار را بــه همــان ترتیــب کاهــش دهــد .بــه
نظــر میرســد توجــه بــه ســرمایهگذاری اقتصــادی هــم از نــوع داخلــی و
هــم از نــوع خارجــی آن در ســال  1397یکــی از مهمتریــن اولویتهــای
مدیــران و سیاســتگذاران باشــد کــه میتوانــد از مســیر شــکلدهی
بازارهــای مناســب و در رأس آن تعمیــق بازارهــای مالــی و همچنیــن تکیــه
بــر بهبــود فضــای کسـبوکار محقــق شــود.

.

تحریمها
گســترش نااطمینانیهــای شــکلگرفته در اذهــان بازیگــران کلیــدی
عرصــه اقتصــادی کشــور بــه دلیــل تشــدید تحریمهــای اعمــال شــده در
ســال گذشــته ،بــه تضعیــف تــوان اقتصــادی کشــور منجــر شــده اســت .از این
ل جــاری کــه همچنــان عــدم قطعیــت نســبت بــه تقلیــل تنشهــای
رو در ســا 
بینالمللــی و رفــع تحریمهــا وجــود دارد ،ســردرگمی بازیگــران ایــن حــوزه،
همچنــان ادامــه خواهــد داشــت.
رمــز ارزش بــا توجــه بــه ویژگیهــای منحصــر بفــرد و ماهیــت تحول ـیاش
میتوانــد در بهبــود مســائلی کــه اشــاره شــد ،نقشآفرینــی نمایــد .در ادامــه
بــه تفصیــل منافــع حاصــل از توســعه رمــزارز در کشــور بررســی میشــود.

.

حفظ ارزش داراییها

بــا افزایــش لحظ ـهای و غیــر قابــل پیشبینــی قیمــت دالر در ســال اخیــر،
افــراد داراییهــای خــود را بــا دالر مقایســه میکننــد و دغدغــه از دســت
دادن ارزش داراییهــای خــود را دارنــد ،بــه همیــن دلیــل بــه خریــد طــا و
دالر روی میآورنــد .خریــد دالر نســبت بــه طــا آســانتر اســت چــرا کــه
بــا مبلغــی حــدود  12هــزار تومــان خریــد یــک دالر امکانپذیــر اســت امــا
جهــت خریــد یــک گــرم طــای خــام ،حــدودا  30برابــر ایــن مبلــغ بایــد
پرداخــت شــود .رمــزارزش بــا توکنایــز کــردن داراییهــا و تبدیــل آن بــه
واحدهــای کوچــک ،بــه افــراد بــا هــر تــوان مالــی اجــازه خریــد طــا و ملــک
را میدهــد و ایــن موضــوع عــاوه بــر تضمیــن حفــظ ارزش دارایــی ،آرامــش
روانــی مــردم را افزایــش خواهــد داد.

عدم تمایل به سرمایهگذاری داخلی و خارجی
ســرمایهگذاری در اقتصــاد بــه معنــی حفــظ و افزایــش تــوان تولیــدی جامعــه
اســت .متاســفانه کشــور سالهاســت کــه نتوانســته اســت موجــودی ســرمایه
خــود را بــه طــرز مناســبی بهبــود بخشــد .تکیــه بــر منابــع نفتــی بــرای تامین
مالــی مخــارج عمرانــی و بــروز اثــر برونرانــی بخــش خصوصــی از اقتصــاد
نقشآفرینی به عنوان وثیقه
در دوران رونــق ایــن درآمدهــا ،عمــا کشــور را در دوران افــول درآمدهــای
در حــال حاضــر افــراد جهــت گرفتــن وام و خریدهــای قســطی بــا مشــکل
نفتــی بــا تنگنــای ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی مواجــه کــرده اســت.
اعتبارســنجی رو ب ـهرو هســتند ،در صورتــی کــه داراییهــای فریــز شــدهای
بخــش خصوصــی هــم راغــب بــه صــرف منابــع در ســرمایهگذاری نبــوده

.

رمزارزش در ایران؛ خیلی دور؛ خیلی نزدیک

ماننــد طــا و ملــک دارنــد کــه میتواننــد از طریــق فعالســازی ایــن داراییهــا ،بــا پشــتوانه کــردن آنهــا ،بــدون نیــاز بــه ضامــن و ســفته ،از آن بــه
عنــوان وثیقــه اســتفاده کننــد.

.

منبع درآمدی غیرقابل تحریم
ســاماندهی اســتخراج رمزارزشهــا میتوانــد یــک منبــع درآمــدی غیرقابــل تحریــم بــرای کشــور بــه همــراه داشــته باشــد .از آنجــا کــه رمزارزشهــا
متمرکــز نیســتند و بــه یــک کشــور خــاص تعلــق ندارنــد ،هیــچ نهــادی و کشــوری نمیتوانــد جلــوی تبــادالت آنهــا را بگیــرد .بنابرایــن کشــور در شــرایط
اقتصــادی خــاص و بــا وجــود تحریمهــا بــرای دریافــت پــول و نقدینگــی کــه در خــارج از کشــور دارد دچــار مشــکل نخواهــد شــد و هزینههــای بســیار
کمتــری را از طریــق حــذف واســطهها پرداخــت خواهــد کــرد.

.

منبع درآمد مالیاتی
بــا توجــه بــه وابســتگی ایــران بــه درآمدهــای نفتــی و اعمــال تحریمهــا در شــرایط کنونــی ،نمیتــوان بــه درآمــد نفتــی تکیــه کــرد .بنابرایــن نیــاز بــه یــک
چش ـمانداز بــرای جبــران ایــن کاهــش درآمــدوجــود دارد؛ یکــی از راههــای عبــور از اقتصــاد نفتــی ،افزایــش درآمدهــای مالیاتــی میباشــد .بنابرایــن بــا
ســاماندهی اســتخراج رمزارزشهــا و اعمــال قانــون و مقــررات مالیاتــی بــر آنهــا ،عــاوه بــر دســتیابی بــه درآمــد میتــوان شــفافیت در ایــن زمینه(تبــادل
رمزارزشهــا و عــدم سواســتفاده از آنهــا) را نیــز افزایــش داد.

.

تســهیل مبــادالت اقتصــادی(در داخــل و خــارج از مرزهــا) ،افزایــش شــفافیت و توســع ه خدمــات مالــی و پرداخــت در نظــام

بانکــی کشــور
یكــی از معایــب نظامهــای متعــارف پرداخت(بــه ویــژه در ســطح بینالمللــی) ،هزینههــای باالیــی اســت کــه توســط نهادهــای واســط دریافــت میگــردد؛
امــا در ایــن نظــام جدیــد ،بــه دليــل فقــدان نهادهــای واســط ،هزینههــای معامالتــی بســيار اندکــی وجــود دارد .و از آنجایــی کــه انتقــاالت در ایــن سيســتم
بــه صــورت فــرد بــه فــرد صــورت میپذیــرد در کمتــر از چنــد دقيقــه وجــه از حســاب فــردی بــه فــرد دیگــر منتقــل میشــود .در صــورت نيــاز بــه ســرعت
باالتــر ،هــر فــرد میتوانــد بــا تعریــف کارمــزدی بــرای تراکنــش خــود ســرعت انتقــال وجــه خــود را افزایــش دهــد .درحالــی کــه در سيســتم کنونــی ،ســرعت
انتقــال وجــه بهدليــل وجــود واســطههای مالــی متعــدد باالتــر اســت .از طــرف دیگــر بســیاری افــراد بــه دالیــل مختلــف از جملــه عــدم دسترســی بــه
ش
امکانــات ،عــدم اعتمــاد بــه نظــام بانکــی و یــا بــه دلیــل دارایــی و پسانــداز محــدود خــود از نظــام فعلــی اســتفاده نمیکننــد .تبدیــل دارایــی بــه رمــزارز 
و تبــادل آنهــا در بســتر بالکچیــن ،یــک زنجیــره شــفاف ،کارآمــد و قابــل اعتمــاد را ایجــاد میکنــد کــه میتوانــد از بــروز رفتارهــای ناســالم یــا فرصــت
طلبانــه افــراد حاضــر در زنجیــره عرضــه جلوگیــری کنــد و شــفافیت و اعتمــاد را افزایــش میدهــد.

.

ایجاد قابلیت ارسال پول و دارایی از هر مکان و به هر میزان
بــا توجــه بــه وضــع موجــود ایــران و عــدم برقــراری ارتبــاط بــا ســایر کشــورها ،اســتفاده از رمزارزشهــا ،ارســال پــول و دارایــی از یــک نقطــه کــره زمیــن
بــه نقطــه دیگــر آن را بســیار ســریع و بــا کمتریــن کارمــزد ممکــن ســاخته اســت .از طرفــی تحریمهــا و وجــود تنــش بــا ســایر کشــورها باعــث بلوکــه
کــردن امــوال و داراییهــای بســیاری از افــراد در خــارج از مرزهــا و دخالــت مســتقیم دولتهــا در ایــن مســئله شــده اســت .از آنجــا کــه ناشــناس بــودن
از مهمتریــن ویژگیهــای ارائــه رمزارزشهــا در بســتر بالکچیــن اســت ،بنابرایــن اگــر امــوال بــه رمــزارزش تبدیــل شــوند ،امــکان دخالــت و مصــادره آنهــا
توســط دولتهــا عمــا امکانپذیــر نمیباشــد.

.

کاهش قیمت با حذف میانجیها
فناوریهــای رمزنگاریشــده نقــش میانجیهــا را در معامــات از بیــن میبرنــد .در سیســتم مالــی ســنتی ،بــرای هــر نــوع معامــات غیرنقــدی حداقــل
بــه یــک واســط قابــل اعتمــاد نیــاز اســت .در فنــاوری دفتــر کل توزیــع شــده فرآینــد تأییــد و ثبــت اطالعــات توســط هــر کســی کــه در سیســتم غیرمتمرکــز
باشــد ،بــه صــورت شــفافی انجــام میشــود .در عیــن حــال فنــاوری یــک راهحــل معتبــر بــرای مشــکل دوبــار خــرج کــردن اســت ،درواقــع پولــی کــه بــه
صــورت دیجیتالــی معاملــه میشــود دوبــار خــرج نمیشــود.

.

ایجاد شفافیت

دو ویژگــی ارزش واقعــی ایــن فنــاوری را تشــکیل میدهنــد .اول؛ اطالعــات ثبــت شــده در تعامــات را نمیتــوان دســتکاری کــرد .ایــن بــدان معنــی
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اســت کــه ســوابق ثبــت شــده قطعــی هســتند .دوم ،اصــل ایجــاد اجمــاع و توافــق در دفتــر کل توزیــع شــده انگیزههایــی را بــرای مشــارکتکنندگان بــرای
گزارشدهــی صحیــح ایجــاد کــرده اســت .بنابرایــن فنــاوری دفتــر کل توزیــع شــده بــا زیرســاختهای داخلــی ،تعــادل خوبــی بــرای انتشــار اطالعــات
صحیــح فراهــم میکنــد .ایــن مــوارد نوآوریهــای قدرتمنــدی هســتند کــه میتواننــد بــه ردیابــی و بــه روزرســانی اطالعــات کمــک کننــد.

.

تسهیل سرمایهگذاری و تامین مالی
فناوریهــای رمزنــگاری و نگهداشــتن ســوابق غیرمتمرکــز در دفتــر کل توزیــع شــده(برای مثــال بالکچیــن) تعامــل همتــا بــه همتــا را تســهیل کــرده و
امــکان صــدور و انتشــار رمزارزشهــا را فراهــم میکنــد  .اخیــراً از آنهــا بهعنــوان راهــی بــرای افزایــش ســرمایهگذاری و تأمیــن مالــی ماننــد اســتفاده از
عرضــه اولیــه ســکه اســتفاده میشــود .ایــن فنــاوری بــرای کاربردهــای دیگــری غیــر از امــور مالــی ماننــد تبــادالت ماشــین بــه ماشــین در اینترنــت اشــیا،
زنجیــره تأمیــن ،مدیریــت هویــت دیجیتــال و مدیریــت ســوابق بهداشــت و درمــان مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.

.

دور زدن تحریمها
اســتفاده از رمــزارزش داخلــی میتوانــد بــرای مقابلــه بــا تحریمهــا نیــز راهــکار خوبــی باشــد .بــا ایــن فنــاوری تأثیــرات تورمــی افزایــش نــرخ دالر کاهــش
مییابــد و اگــر پشــتوانه ایــن ارز را نفــت ،طــا یــا گاز قــرار دهیــم و اگــر ایــن ارزش وابســتگی بــه ریــال نداشــتهباشــد ،میتوانــد بــه خوبــی در مبــادالت
بینالمللــی مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد .در چنیــن حالتــی رمــزارزش ملــی بــه قیمــت جهانــی نفــت وابســته اســت ،نــه بــه اقتصــاد ملــی مــا کــه ایــن امــر
منجــر بــه ثبــات بیشــتری میشــود.
جدول  .۴منافع ناشی از رمزارزشها برای حل مسائل کشور

مسائل کشور

منافع ناشی از رمزارزشها برای حل مسائل

فساد اداری
ناهنجاریهای ساختار اقتصادی
نوسانات نرخ ارز
عدم تمایل به سرمایهگذاری داخلی و خارجی
تحریمها

ایجاد شفافیت
کاهش قیمتها با حذف میانجیها
ایجاد امکان خرید طال و ملک برای تمامی افراد
عدم تعلق به یک کشور و امکان استفاده در سطح جهانی
دور زدن تحریمها به واسطه غیرمتمرکز بودن رمزارزش

چالشهای رمزارزش در ایران

توســعه رمــز ارزش در کشــور بــا تمــام منافعــی کــه پیشــتر بــه آن اشــاره شــد؛ بــا چالشهــا و ابهاماتــی رو بروســت .یکــی از چالشهــای مطــرح در خصــوص
هرفنــاوری نوظهــور در کشــورهای اســامی همچــون ایــران ،مباحــث فقهــی در آن اســت .رمــزارزش هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و از آنجــا کــه بــه
صــورت مســتقیم در مبــادالت هــم اســتفاده خواهــد شــد ،ایــن مباحــث در آن از اهمیــت بــه مراتــب باالتــری برخــوردار اســت.

در گزارشــی کــه مرکــز پژوهشهــای مجلــس بــا عنــوان « مقدم ـهای بــر تنظیمگــری رمزینهارزهــا در اقتصــاد ایــران» منتشــر کــرد ،تصریــح شــده کــه
رمزارزهــای مختلــف ماهیتهــای متفاوتــی دارنــد و نمیتــوان بــا یــک رویکــرد بــا تمامــی آنهــا برخــورد نمــود .برخــی از رمزارزهــا بــر پایــه بالکچیــن
عمومــی هســتند و ماهیــت و کاربردشــان بیشــتر ناظــر بــر کاال اســت؛ برخــی دیگــر کــه بــر روی بالکچیــن خصوصــی تعریــف میشــوند و ماهیتــی نزدیــک
بــه پــول دارنــد ،گروهــی را هــم میتوانیــم توکنهــا در نظــر بگیریــم کــه بــه اوراق بهــادار و ســهام شــباهت بیشــتری دارنــد .بنابرایــن از منظــر فقهــی و
شــرعی نمیشــود یــک حکــم کلــی داد ،بلکــه بایــد بهصــورت اقتضایــی بــا هریــک روبــرو گردیــم.
در خصــوص رمزارزهــای بــدون پشــتوانه شــبهاتی همچــون مالیــت و ممنوعیــت غــرر مطــرح اســت .مالیــت از ایــن منظــر کــه آیــا رمــزارز ویژگــی خاصــی
دارد کــه دارای ارزش باشــد؟ شــبهه غــرر هــم از منظــر وجــود ،اعتبــار ،ارزش و هــدف از انتشــار همگــی مبهــم اســت .از منظــر فقــه حکومتــی هــم اصولــی
همچــون الضــرر و الضــرار ،نفــی ســبیل دشــمن ،عدالــت و امانتــداری قابــل بررســی اســت .مهمتریــن ســوالی کــه بــا ایــن رویکــرد مطــرح میشــود عبــارت
اســت از اینکــه آیــا اســتفاده از رمزارزهــا ،مســلمین و جامعــه اســامی را متضــرر و منافــع آن را تهدیــد میکنــد یــا خیــر؟ از طرفــی آیــا رمزارزهــا ،مفاهیمــی
همچــون عدالــت ،امانـتداری و حفــظ مالکیــت افــراد را میتواننــد بــه نحــو احســن پوشــش دهنــد یــا خیــر؟

رمــز ارزش بــا توجــه بــه اینکــه بازنمایــی دیجیتالــی از ارزش اســت و برپایــه
توکنایــز کــردن دارایــی توســعه مییابــد ،شــرایطی متفــاوت نســبت بــه
رمزارزهــای بــدون پشــتوانه ماننــد بیتکویــن دارد و بســیاری از ابهامــات
مطــرح در آن بــا توجــه بــه پشــتوانهدار بــودن رمــزارزش مطــرح نیســت.
چالــش بعــدی در خصــوص بحــث اعتمــاد بــه رمــزارزش اســت .بــا توجــه بــه
اینکــه رمزارزشهــا توســط صرفــا یــک نهــاد حاکمیتــی توســعه نمییابنــد،
ایــن ابهــام وجــود دارد کــه اعتمــاد ســرمایهگذاران چگونــه بایــد جلــب شــود.
در ایــن خصــوص همــکاری بــا برخــی نهادهــای تاثیرگــذار ماننــد بانکهــا
میتوانــد در ایجــاد اعتمــاد عمومــی مثمــر ثمــر باشــد .بدیــن صــورت کــه
یــک بانــک توکنهــای منتشــر شــده و پشــتوانه آن را ضمانــت نمایــد.
همچنیــن اتخــاذ سیاس ـتهایی همچــون جلوگیــری از اهرمســازی ســرمایه
و نظیــر بــه نظیــر بــودن توکنهــای منتشــر شــده بــا دارایــی فریــز شــده،
میتوانــد در ایجــاد اعتمــاد عمومــی موثــر باشــد.
چالــش دیگــر هــم رابطــه توســعه رمزارزشهــا بــا ارزش پــول ملــی
اســت .بــا توجــه بــه نوســانات نــرخ ارز و طــا ،کاهــش ســود بانکــی و از
طــرف دیگــر رکــود اقتصــادی ،شــاهد تمایــل بیشــتر مــردم بــه فریــز کــردن

ســرمایههای خــود در غالــب داراییهایــی همچــون ارز و طــا هســتیم و ایــن
مــورد باعــث خــروج ســرمایه عمومــی از چرخــه ایجــاد ارزش در کشــور شــده
اســت .بــا توســعه رمــزارزش ،تمایــل جامعــه بــه تبدیــل کــردن ســرمایههای
فریــز شــده و توکنایــز کــردن آنهــا افزایــش مییابــد و بدیــن ترتیــب ایــن
ســرمایههایی کــه بیــش از ایــن بــرای اقتصــاد کشــور ارزش آفریــن تلقــی
نمیشــدند ،وارد چرخــه ایجــاد ارزش شــده و بــه مــرور بــا کاهــش میــل
عمومــی بــه نگهداشــت بــدون اســتفاده از ســرمایههایی همچــون طــا،
زمیــن و ارز بــه رشــد اقتصــاد و بــه تبــع آن رشــد ارزش پولــی کمــک خواهــد
کــرد.
و در نهایــت یکــی از اصلیتریــن چالشهــا در توســعه رمــزارزش در
کشــور وجــود خالهــای قانونــی اســت .بــا توجــه بــه توســعه ســریع ایــن
مفهــوم در جهــان و آنچــه کــه پیشــتر در ایــن گــزارش در خصــوص نقــش
تحولآفریــن آن مطــرح شــد ،بحــث رگوالتــوری و سیاســتگذاری رمــز ارزش
در کشــور بــه عنــوان یــک ضــرورت اجتنــاب ناپذیــر مطــرح اســت .در ایــن
زمینــه نهادهــای سیاســتگذار همچــون بانــک مرکــزی ،ســازمان بــورس و
اوراق بهــادار ،مجلــس شــورای اســامی ،دادســتانی و وزارت اقتصــاد و امــور
دارایــی بایــد دســت بــه دســت هــم دهنــد و خالهــای قانونــی ایــن حــوزه
را در کوتاهتریــن زمــان بــر طــرف نماینــد .در ایــن مســیر از نقــشمراکــز
آموزشــی و پژوهشــی همچــون دانشــگاهها هــم نبایــد غافــل شــد .ایــن
نهادهــا میتواننــد نقــش کلیــدی در توســعه بدنــه دانشــی ایــن حــوزه در
کشــور ،ایفــا نماینــد.

ـزارزش
ـتم رمـ
ـدی اکوسیسـ
ـران کلیـ
بازیگـ
در ایران

رمــزارزش مفهومــی جدیــد در ایــران بــه حســاب میآیــد کــه بــا توجــه بــه
مطالــب توضیــح داده شــده ،منافــع زیــادی را بــا خــود بــه ارمغــان خواهــد
رمزارزش در ایران؛ خیلی دور؛ خیلی نزدیک

داشــت .جهــت اســتفاده از ایــن منافــع در عصــر دیجیتــال ،نیازمنــد طراحــی
یــک اکوسیســتم هســتیم و یــک ســازمان بــه تنهایــی قــادر بــه خلــق ارزش
نخواهــد بــود .اکوسیســتم بــه زبــان ســاده همــکاری پویــای ســازمانها بــا
هــم در قالــب یــک شــبکه جهــت خلــق ارزش و کســب منفعــت اســت کــه
عملکــرد اعضــا بــر تمــام سیســتم تاثیرگــذار خواهــد بــود .جهــت طراحــی
اکوسیســتم ،پــس از انتخــاب مــدل ،تحلیــل بازیگــران کلیــدی ایــن حــوزه
بــا شناســایی و طبقهبنــدی آنهــا ،صــورت خواهــد گرفــت .بدیــن منظــور
در ابتــدا بــه تشــریح مفهــوم اکوسیســتم و نحــوه انتخــاب مــدل پرداختــه
میشــود و ســپس بازیگــران کلیــدی رمــزارزش در ایــران بررســی خواهــد
شــد.
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جدول  .۶بازیگران کلیدی اکوسیستم رمزارزش

واژه اکوسیســتم کس ـبوکار ابتــدا توســط مــور 1در ســال  1993مطــرح و مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .تعاریــف مختلــف اکوسیســتم بــر روی همبســتگی،
تاثیرگــذاری عملکــری و تضمیــن بقــای اعضــای اکوسیســتم بــر یکدیگــر تاکیــد دارد .تعریــف اکوسیســتم کســب و کار در هــر یــک از منابــع جنبــه خاصــی از
اکوسیســتم مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و اجماعــی بــر روی یــک تعریــف وجــود نــدارد .در جــدول پنــج تعاریــف مختلــف اکوسیســتم آورده شــده اســت.

نهادهای قانونگذار
سیاستگذاران

جدول  .۵تعاریف مختلف اکوسیستم

نهادهــای قانونگــذار بــا اتخــاذ سیاس ـتها ،مقــررات نقــش کلیــدی در توســعه رمزارزشهــا در کشــور
دارنــد .در ایــران بانــک مرکــزی ،مجلس شــورای اســامی ،ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ،دادســتانی کل
کشــور ،شــورای عالــی فضــای مجــازی ،وزارات ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ،وزارت اقتصــاد و دارایــی
جــز نهادهــای قانونگــذار در حــوزه رمــزارزش میباشــند کــه دامنــه تاثیرگــذاری آنهــا از قانونگــذاری
ســطح کالن کشــور تــا بخشــنامه و دســتورالعمل متفــاوت اســت.

ردیف

منبع

سال

تعریف

انجمنهای صنفی و
اتحادیهها

1

مور

1996

اکوسیســتم کســب و کار میتوانــد بــر نقــاط ضعــف چارچوبهایــی ماننــد
اتحادهــای اســتراتژیک و ســازمانهای مجــازی غلبــه کنــد و قــدرت،
تعییــن کننــده رهبــر اکوسیســتم اســت.

انجمنهــای صنفــی و اتحادیههــا بــه عنــوان مراجــع تخصصــی ،دارای اختیــارات محــدود جهــت
سیاســتگذاری در کســبوکار زیرمجموعــه خــود میباشــند .ایــن نهادهــا میتواننــد نقــش قابــل
توجهــی در توســعه رمزارزشهــا در کســبوکارهای تخصصــی ایفــا نماینــد.

صادرکنندگان توکن

2

مور

1993

ارائه دهندگان کیف پول
الکترونیکی

کیــف پــول الکترونیکــی جــز جداییناپذیــر اکوسیســتم رمــز ارزش اســت .ایــن کیــف پولهــا جهــت
نگهــداری توکنهــا طراحــی و پیادهســازی میشــوند و بــدون حضــور آنهــا امــکان توســعه رمــزارزش
فراهــم نخواهــد شــد.

3

یانسیتی و لوین

بــا توجــه بــه اکوسیســتمهای موجــود در طبیعــت ،اکوسیســتم کســب و
کار عبــارت اســت از شــکلگیری ســازمانها پیرامــون ایدههــای نوآورانــه
کــه عــاوه بــر رقابــت ،جهــت ســاخت محصــول ،ارائــه خدمــت و بــرآورده
کــردن نیازهــای مشــتری ،بــا یکدیگــر همــکاری میکننــد.

صادرکننــدگان توکــن ،فراینــد ایجــاد و توزیــع توکنهــا را در اکوسیســتم رمــز ارزش بــه عهــده دارنــد .از
آنجــا کــه توکنایــز هســته اصلــی رمــزارزش میباشــد ،ایــن مجموعههــا نقــش کلیــدی در اکوسیســتم
ایفــا میکننــد.

4

پلوتونیمی

5

انگرانی و همکاران

2004

2

3

4

ارائه دهندگان خدمات مالی ارائهدهنــدگان خدمــات مالــی همچــون بانکهــا ،موسســات مالــی و اعتبــاری و صرافیهــا بــه منظــور
ارائــه خدمــات پرداخــت و تبــادل نقــش کلیــدی در اکوسیســتم رمــزارزش عهــدهدار هســتند .ایــن بازیگــران
بــه منظــور تبدیــل توکنهــا بایــد در اکوسیســتم حضــور داشــته باشــند.

هماننــد اکوسیســتمهای بیولوژیکــی ،هــر یــک از اعضــای اکوسیســتم
کســب و کار ،بــر عملکــرد ســایر اعضــا و ســامت اکوسیســتم تاثیرگــذار
هســتند و جهــت بهبــود عملکــرد خــود میتواننــد از پلتفــرم و محصــول
ســایر اعضــا اســتفاده کننــد.

2005

اکوسیســتم کســبوکار ســاختاری پویاســت کــه از مجموعــه وســیعی از
نهادهــای دولتــی و ســازمانهای تاثیرگــذار ماننــد مراکــز دانشــگاهی و
تحقیقاتــی تشــکیل شــده کــه عملکردشــان بــر سیســتم تاثیرگــذار اســت.

2007

بوکارکار مفهومــی وســیعتر از صرفــا یــک شــبکه دارد.
اکوسیســتم کســ 
یــک اکوسیســتم شــامل صاحبــان ،ذینفعــان و تمامــی نهادهــای تاثیرگــذار
ماننــد دولــت و انجمنهــای صنفــی اســت.

بــا توجــه بــه مطالــب جــدول فــوق میتــوان نتیجــه گرفــت بــرای تعریــف اکوسیســتم کس ـبوکار بیشــتر از اســتعاره اکوسیســتمهای بیولوژیکــی اســتفاده
شــده اســت و تعریــف دقیقــی بــرای آن وجــود نــدارد .در ایــن پژوهــش جهــت شناســایی بازیگــران کلیــدی از مــدل مــور اســتفاده شــده اســت .ایــن مــدل،
دو الیــه اصلــی شــامل اکوسیســتم کســبوکار و هســته کســبوکار را در نظــر میگیــرد .ســازمانهای دولتــی و قانونگــذار بــه همــراه ســرمایهگذاران،
مالــکان ،اتحادیههــای صنفــی و ســازمانهای رقیــب کــه محصــوالت و خدمــات مشــابه دارنــد ،در الیــه خارجــی اکوسیســتم قــرار میگیرنــد .بدنــه
اســتاندارد ،مشــتریان و تامینکننــدگان در هســته اکوسیســتم طبقهبنــدی میشــوند .بــا همیــن نــگاه بازیگــران کلیــدی رمــزارزش ایــران شناســایی و در
جــدول شــش ارائــه میگــردد.

1 Moore
2 M Iansiti, R Levien
3 Peltoniemi
4 Anggraeni et al
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ارائه دهندگان
سرویس

بازارسازان

اکوسیســتم رمــزارزش زمانــی توســعه کامــل پیــدا خواهــد کــرد کــه انــواع نهادهــای بــازار و ارائهدهنــدگان
فنــاوری بــه کنسرســیوم رمــزارزش مربوطــه بپیوندنــد .منظــور از بــازار کس ـبوکارهای متنوعــی هســتند
کــه امــکان اســتفاده از توکنهــا را در مجموعــه خــود فراهــم نمودهانــد.

ارائه دهندگان ارزش

منظــور از ارائهدهنــدگان ارزش ،ســرمایه دارانــی هســتند کــه دارایــی خــود را جهــت توکنایــز کــردن ،در
اختیــار صادرکننــده توکــن قــرار میدهنــد.

خریداران ارزش

منظــور از خریــداران ارزش ،کاربرانــی هســتند کــه توکنهــای صادرشــده را خریــده و وارد اکوسیســتم
رمــزارزش میشــوند.

کاربران

مراکز آموزشی و پژوهشی تمامــی مراکــز آموزشــی و پژوهشــی کــه فعــاالن حــوزه رمــزارزش را تغذیــه دانشــی مینماینــد ،جزیــی از
اکوسیســتم رمــزارزش کشــور هســتند .دانشــگاهها ،انجمنهــای تخصصــی ،پژوهشــکدههای تخصصــی
و آموزشــگاههای از جملــه ایــن بازیگــران هســتند.
تسهیلگران

شتابدهندگان

شــتابدهندگان بــا تامیــن ســرمایهگذاری اولیــه و ســرمایه در گــردش الزم جهــت راهانــدازی
کســبوکارهای نوپــای حــوزه رمــزارزش نقــش مهمــی در اکوسیســتم بــازی مینماینــد.

رسانهها

رســانهها جهــت فرهنگســازی ،آمــوزش و آگاهســازی نقــش مهمــی در توســعه رمــزارزش برعهــده
دارنــد .لــذا ایــن رســانهها را میتوانیــم جزیــی از اکوسیســتم رمــزارزش در کشــور بدانیــم.

42

43

منابع

جمعبندی
امــروز موضــوع رمــزارزش و رگوالتــوری آن از اهمیــت باالیــی بــرای تمامــی کشــورها برخــوردار
اســت و نمیتــوان بــه ســادگی از کنــار آن گذشــت و یــا آن را نادیــده گرفــت .رویکــرد منفعالنــه
در ایــن خصــوص ممکــن اســت در آینــده نزدیــک خســارات غیرقابــل جبرانــی را بــه بــار آورد.
براســاس مطالعــات صــورت گرفتــه در ایــن گــزارش ،پیشــنهاد میشــود بــا بهرهگیــری از
انــدک تجــارب در دنیــا ،بهطــور فعاالنــه نســبت بــه سیاســتگذاری و جهتدهــی مناســب
رمــزارزش در کشــور اقــدام گــردد .طبــق ایــن مطالعــه ،اکثــر کشــورهای پیشــرو در جهــان در
حــال قانونگــذاری در حــوزه رمــزارزش هســتند .کشــور مــا نیــز بــرای عقــب نمانــدن از ایــن قافلــه الزم اســت هرچــه ســریعتر
اقدامــات الزم را جهــت توســعه ایــن مفهــوم تحولآفریــن مدنظــر قــرار دهــد .بــا تحلیلهــای صورتگرفتــه درایــن گــزارش
دربــاره مســائل کالن کشــور و تاثیــر رمــزارزش بــر بهبــود آن لــزوم اولویــت دادن قانونگــذاران بــه ایــن حــوزه بیــش از پیــش
بــه چشــم میخــورد .از طرفــی شــرایط خــاص اقتصــادی و سیاســی کشــور ،اهمیــت پرداختــن عملیاتــی بــه موضــوع رمــزارزش
را در کشــور چندیــن برابــر مینمایــد .در انتهــا امیدواریــم نهادهــای دولتــی و حاکمیتــی ذیربــط بــا تصمیمــات بهجــا و
بهموقــع خــود ریلگــذاری مناســب جهــت توســعه رمــزارزش در کشــور بنــا نهنــد.
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پیوست
ارز فیــات :ارز فیــات بــه واحــد پولــی گفتــه میشــود کــه دولتهــا آن را منتشــر میکننــد امــا پشــتوانه فیزیکــی (ماننــد طــا یــا نقــره) نــدارد .ارزش
ایــن نــوع پــول بهجــای آنکــه وابســته بــه ارزش ذاتــی داراییهایــی دیگــر بهعنــوان پشــتوانه باشــد ،ناشــی از ارتبــاط بیــن میــزان عرضــه و تقاضــا اســت.

اکبــر ،ه ،اميــری ،م ،1369 ،مطالعــات آینــده پژوهــی ،مدلســازی و مدیریــت اطالعــات اقتصــادی ،ســناریوهای پیــش روی اقتصــاد جهانــی در
[.]1
مواجهــه بــا ارزهــای رمــز پایــه
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،1397 ،الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها
[.]2
پژوهشکده فناوری اطالعات ،1397 ،شناخت فناوري دفترکل توزیع شده ،زنجيره بلوکي از دید کلي و از نگاه فناوري ارتباطات.
[.]3
معاونت پژوهشهای اقتصادی ،1397 ،مقدمهای بر تنظیمگری رمزینه ارزها در اقتصاد ایران
[.]4

[.]5
[.]6

معاونت پژوهشهای زیربنایی و امور تولیدی ،1397 ،ارز مجازی :قانونگذاری در کشورهای مختلف و پیشنهادها برای ایران
مرکز پژوهشهای مجلس ،1397،مقدمهای بر تنظیمگری رمزینهارزها در اقتصاد ایران
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ارز فیــات ،ارزی اســت کــه توســط دولــت یــک کشــور توزیــع میشــود .دولــت اعــام میکنــد کــه ایــن ارز ،پــول رایــج بــرای پرداخــت اســت ،امــا ایــن ارز
بــا هیــچ کاالیــی مثــل طــا ،پشــتیبانی نمیشــود.
اســتیبل کویــن :رمزارزشهــا جهــت ایجــاد ثبــات قیمــت از اســتیبلکوینها کــه دارایــی بــا پشــتوانه هســتند ،اســتفاده میکننــد .اســتیبلکوینها
را میتــوان بــه دو دســته اصلــی طبقهبنــدی کــرد :اســتیبلکوینهایی کــه پشــتوانه دارایــی دارنــد و توســط یــک ضمانــت یــا وثیقــه در قالــب دارایــی
حمایــت میشــوند .داراییهــای متعــارف مالــی و غیرمالــی ،بــه عنــوان مثــال ارز و طــا و همچنیــن رمزارزشهــا میتواننــد بــه عنــوان وثیقــه اســتفاده
شــوند ،کــه معمــوال توســط صادرکننــده ،نگهــداری میشــوند .اســتیبلکوینهای الگوریتمــی :قــرارداد هوشــمند برنامهریــزی شــده بــرای تعدیــل کــردن
صــدور و خریــد مجــدد اســتیبلکوینها بــرای برابــری عرضــه و تقاضــا ،کــه بدیــن وســیله نوســانات قیمــت را کاهــش میدهــد.
بالکچیــن :مجموعــهای از بلوکهایــی کــه بــه صــورت زنجیــروار بــه هــم متصــل شــدند و نوعــی سیســتم ثبــت اطالعــات بــه حســاب میآیــد و
مفهــوم دفتــر کل توزیــع شــده را محقــق کــردهاســت .بالکچیــن ســه مــدل کلــی پیادهســازی دارد :بالکچیــن عمومــی و بــدون نیــاز بــه مجــوز ،بالکچیــن
خصوصــی و نیازمنــد بــه مجــوز و بالکچیــن کنسرســیوم.
توکــن :بازنمایــی رمزنــگاری شــده و امــن بــه صــورت دیجیتالــی از داراییهــا کــه بــه صــورت رشــتهای از اعــداد و کاراکترهــا در پایــگاه داده ذخیــره
میشــود کــه چهــار گــروه اصلــی دارد :توکــن پرداخــت /مبادلــه /رمــزارز ،توکــن کاربــردی ،توکــن بهــادار و توکــن ترکیبــی.
فنــاوری دفتــر کل توزیــع شــده :پایــگاه دادهای اســت کــه اطالعــات ثبــت شــده در آن ،توســط هــر شــرکتکننده بـهروز و نگهــداری میشــود کــه
تغییــر یــا حــذف اطالعــات توســط یــک فــرد خــاص را تقریبــا غیرممکــن میکنــد و امنیــت اطالعــات را تــا حــد زیــادی افزایــش میدهــد .پروندههــا توســط
یــک ســازمان مرکــزی ثبــت و بهروزرســانی نمیشــوند ،بلکــه بــه طــور مســتقل توســط هــر نــود ســاخته و نگهــداری میشــوند.
رمــزارزش :رمــزارزش بازنمایــی دیجیتــال از ارزش داراییهــا اســت کــه از تکنیــک رمزنــگاری شــده ،شــبکه همتــا بــه همتــا و دفتــر کل توزیــع شــده
بــرای ایجــاد حســابهای جدیــد ،تاییــد معامــات و برقــراری امنیــت ،بــدون دخالــت واســطهها ،اســتفاده میکنــد.
صــدور توکــن :بــه فراینــد ایجــاد و توزیــع توکنهــا ،صــدور توکــن گفتــه میشــود .مکانیزمهــای ایجــاد توکــن عبارتنــد از پی ـش اســتخراج ،اســتخراج
مــداوم و ترکیبــی .پــس از ایجــاد توکنهــا ،از طریــق یکــی از پنــج کانــال پیشفــروش توکــن ،عرضــه اولیــه ســکه ،اســتخراج ،ایــردراپ و انشــعاب ،توزیــع
میشــوند.
نــود :بــه هریــک از اعضــای شــبکه بالکچیــن ،یــک نــود گفتــه میشــود کــه جهــت برقــراری ارتبــاط همتــا بــه همتــا بــا ســایر اعضــا ،الزم اســت
نرمافزارهــای مخصوصــی را نصــب کننــد.
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