
1



رمزارزش در ایران؛ خیلی دور؛ خیلی نزدیک 

23

  

دیباچه
  

بســیار خرســندیم کــه در دانشــگاه تهــران، نخســتین گــزارش حرفــه ای رمــزارزش در ایــران را تهیــه و منتشــر می نماییــم. زمانــی کــه کار در ایــن حــوزه را 
آغــاز کردیــم متوجــه شــدیم هنــوز بــرای واژه انگلیســی »کریپتــو اَِســت« ترجمــه فارســی مناســبی ارائــه نشــده اســت، لــذا در اولیــن اقــدام پــس از جســتجو، 

ــم.  ــزارزش« را برگزیدی ــت مشــورت های الزم، واژه »رم بررســی ها و دریاف
ــم در  ــم از همکاران ــود الزم می دان ــر خ ــردد. ب ــر گ ــور منج ــزارزش در کش ــتم رم ــدی اکوسیس ــران کلی ــش بازیگ ــای دان ــه ارتق ــزارش ب ــن گ ــم ای امیدواری
دیتیجــی خانم هــا و آقایــان؛ فاطمــه شــیری، فــراز نبیــی، محســنه اســدی، یاســمن قیــدر، شــیوا فــرزان و درســا پورحســن کــه بــرای تهیــه ایــن گــزارش 

ــم. ــی نمای ــه قدردان بســیار کوشــیدند، صمیمان

دکتر مهدی شامی زنجانی
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دیتیجی

ــن مفهــوم در کشــور را  ــه ای ــن ب ــود، خــا پرداخت ــرده ب ــاز ک ــی شــدن آغ ــه ســمت دیجیتال ــر شــتاب خــود را ب ــا حرکــت پ ــه دنی در ســال 1395 زمانی ک
احســاس کردیــم. ســازمان ها بــا شــنیدن نــام تحــول دیجیتــال عاقه منــد 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.

  
فهما

شــرکت فناوری هــای هوشــمند مالــی امیــن )فهمــا( بــه عنــوان یــک شــرکت زیرمجموعــه هلدینــگ 
توســعه مدیریــت راهبــردی امیــن و بــه منظــور تمرکــز بــر توســعه ســامانه های مالــی مبتنــی بــر 
باک چیــن در اردیبهشــت 1398 تاســیس گردیــد. ماموریــت اصلــی ایــن شــرکت تحقــق ایده هــای 

ــر فناوری هــای جدیــد نظیــر باک چیــن اســت. ــا تاکیــد ب خاقانــه در حــوزه فین تــک ب
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هــدف از پژوهــش »رمــزارزش در ایــران؛ خیلــی دور، خیلی نزدیــک«، واکاوی 
ــه  ــت. اگرچ ــا آن اس ــط ب ــای مرتب ــع و چالش ه ــزارزش و مناف ــوم رم مفه
ــد،  ــر می رس ــه نظ ــزارز ب ــه رم ــده کلم ــگاه اول تداعی کنن ــزارزش در ن رم
امــا یــک مفهــوم چتــری اســت کــه رمــزارز یکــی از زیــر مجموعه هــای آن 
محســوب می شــود. رمــزارزش بازنمایــی دیجیتــال ارزش دارایی هاســت کــه 
بــر پایــه فنــاوری تحول آفریــن باکچیــن و فنــاوری دفتــرکل توزیــع شــده، 
ــوان  ــا عن ــی ب ــش کل ــه بخ ــش رو، از س ــزارش پی ــود. گ ــازی می ش پیاده س
ــزارزش در  ــا و رم ــزارزش در دنی ــای رم ــی، ردپ ــتی و چرای ــزارزش؛ چیس رم

ــدی تشــکیل شــده اســت. ــع، چالش هــا و بازیگــران کلی ــران مناف ای
ــه  ــه ب ــا توج ــود. ب ــاز می ش ــزارزش آغ ــی رم ــا چیســتی و چرای فصــل اول ب
ــف  ــورد تعری ــاع نظــری در م ــا، اجم ــزارزش در دنی ــودن مفهــوم رم ــد ب جدی
ــزارز  ــه رم ــتباه از کلم ــه اش ــع ب ــی مناب ــی در برخ ــته و حت ــود نداش آن وج
اســتفاده شــده اســت. در ایــن فصــل بــا بررســی مفاهیــم پایــه ای ایــن حــوزه 
شــامل دفتــرکل توزیــع شــده و باکچیــن بــه همــراه طبقه بنــدی رمــزارزش، 
ــورد  ــی در م ــا، آشــنایی اجمال ــا و نحــوه انتشــار آن ه ــواع توکن ه بررســی ان

ــد از: ــل عبارتن ــن فص ــی ای ــای اصل ــود. یافته ه ــاد می ش ــزارزش ایج رم
ــه  ــتند ک ــی هس ــده واژه های ــع ش ــرکل توزی ــن و دفت ــزارزش، باکچی . رم

ــد. ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــر م ــای یکدیگ ــه ج ــتباه ب اش
. رمــزارزش دارای چهــار گــروه اصلــی شــامل توکــن رمــزارز، توکــن 

ــت. ــی اس ــن ترکیب ــادار و توک ــن به ــردی، توک کارب
. ویژگی هــای اصلــی رمــزارزش ثبــات قیمــت، تغییــر شــیوه پرداخــت، از بیــن 
بــردن انحصــار تامین کننــده، اقتصــاد دیجیتــال بــدون مــرز و تصمیم گیــری 

متکــی بــر شــبکه غیرمتمرکــز بازیگران اســت.
ــت  ــف جه ــورهای مختل ــزارزش در کش ــذاری رم ــرایط قانون گ ــی از ش آگاه
ــیدن  ــا و رس ــف دنی ــان کشــورهای مختل ــاوری در می ــن فن ــگاه ای درک جای
ــده ایــن حــوزه امــری ضــروری اســت. از ایــن  ــد نســبی از آین ــه یــک دی ب
رو، فصــل دوم بــه بررســی ردپــای رمــزارزش در دنیــا پرداختــه شــده اســت. 
ــر روی تعریــف کلمــه  ــع مــورد بررســی، اتفــاق نظــری ب ــه مناب ــا توجــه ب ب
رمــزارزش در ســندهای مرجــع کشــورها وجــود نــدارد و در هــر کشــوری ایــن 
موضــوع، بــا یــک عنــوان نام گــذاری شــده اســت. در ایــن فصــل بــا بررســی 

موضــع اتخــاد شــده توســط کشــورهای مختلــف نســبت بــه 

رمزارزش، دستاوردهای زیر به دست آمد:
 12 کشــور  از میــان کشــورهای توســعه یافتــه، در حــال توســعه و کشــورهای 
ــوری  ــت رگوالت ــذار و وضعی ــای قانون گ ــد و نهاده ــاب ش ــامی انتخ اس
ــذاری،  ــال قانون گ ــت. درح ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــا م ــزارزش در آن ه رم

ــت. ــام ممنوعی ــذاری و اع ــدم قانون گ ــون، ع ــمول در قان ــدم ش ع
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــا م ــور دنی ــزارزش در 13 کش ــی رم . واژه شناس
ــاس  ــر اس ــال ارزش ب ــی دیجیت ــر روی بازنمای ــا ب ــر آن ه ــه اکث ــت ک اس

توکن هــا تاکیــد دارنــد.

ــدی  ــش کلی ــد نق ــود، می توان ــی  خ ــت تحول ــه ماهی ــه ب ــا توج ــزارزش ب رم
ــی  ــع، چالش های ــاد مناف ــار ایج ــد و در کن ــا کن ــور ایف ــائل کش ــل مس در ح
ــا بررســی  ــه همــراه داشــته باشــد. در بخــش ســوم گــزارش ب ــا خــود ب را ب
ــه  ــا ارائ ــرای آن ه ــی ب ــزارزش راه حل ــه رم ــران ک ــی ای ــکات کنون مش
ــده  ــی ش ــاوری بررس ــن فن ــتفاده از ای ــای اس ــع و چالش ه ــد، مناف می ده
ــران  اســت و در انتهــای فصــل بازیگــران کلیــدی اکوسیســتم رمــزارزش ای
ــارت اســت  ــن بخــش عب شناســایی و طبقه بنــدی شــده اند. دســتاوردهای ای

از:
ــظ ارزش  ــد حف ــران مانن ــزارزش در ای ــتفاده از رم ــع اس ــایی مناف . شناس
دارایی هــا، نقش آفرینــی بــه عنــوان وثیقــه، منبــع درآمــدی غیرقابــل 
ــی.  ــن مال ــرمایه گذاری و تامی ــهیل س ــی و تس ــد مالیات ــع درآم ــم، منب تحری
. بررســی چالش هــای پیــش روی رمــزارزش ماننــد مســائل فقهــی، اعتمــاد 

ملــی و خاهــای قانونــی.
ــروه  ــار گ ــزارزش در چه ــتم رم ــدی اکوسیس ــران کلی ــدی بازیگ . طبقه بن
اصلــی سیاســت گذاران، ارائــه دهنــدگان ســرویس، کاربــران و تســهیل گران.

موج هــای فنــاوری یکــی پــس از دیگــری بــر ســاحل فرصت هــا فــرود می آینــد 
ــرور  ــد. م ــا می نگرن ــن موقعیت ه ــتفاده از ای ــت و هــوش بشــر در اس ــه درای و ب
ــی  ــورت کل ــه ص ــور ب ــه کش ــاوری ب ــف فن ــای مختل ــه ورود موج ه تاریخچ
ــدوه موقعیت هــای از دســت رفتــه اســت. عــدم  تصویــری از فرصت ســوزی و ان
توجــه و شــناخت دقیــق هــر فنــاوری و فرصت هــا و تهدیدهــای مرتبــط بــا آن، 
تاخیــر در سیاســت گــذاری و تصمیم گیــری در ایــن حــوزه، و مانع تراشــی بــرای 
ــور  ــی کش ــث ناکام ــن باع ــای تحول آفری ــی در حوزه ه ــش خصوص ــت بخ فعالی
ــار  ــرای در اختی ــی ب ــای خارج ــرای رقب ــت ب ــاد فرص ــا و ایج ــن حوزه ه در ای

گرفتــن بــازار داخلــی شــده اســت. 
فنــاوری باکچیــن و دفتــر کل توزیــع شــده بــه عنــوان یــک فنــاوری 
ــد بســیاری از مشــکات  ــد می توان تحول آفریــن مطــرح اســت. ایــن مــوج جدی

و موانــع در اقتصــاد کشــور و نیــز ســاختار حاکمیــت را برطــرف ســاخته و 
بــه شــفافیت بیشــتر موضوعــات و چابک ســازی حاکمیــت یــاری رســاند. 
برخــاف تصــور عمومــی، هرچنــد ایــن فنــاوری بــه ذات بــر عــدم تمرکــز 
ــش  ــث کاه ــز باع ــدم تمرک ــفافیت و ع ــاد ش ــل ایج ــا بدلی ــد دارد ام تاکی

خواهــد شــد.
ــی  ــم پژوهش ــر تی ــا نظ ــه ب ــده« ک ــگاری ش ــای رمزن ــوع »دارایی ه موض

ــازی شــده،  ــزارزش« معادل س ــوان »رم ــا عن ــار ب ــن ب ــرای اولی ــزارش ب ــن گ ای
بــر بازنمایــی ارزش منتســب بــه یــک دارایــی بــا رویکــرد مبتنــی بــر باکچیــن 
ــر یــک دفتــر کل توزیع شــده  تاکیــد دارد. ایجــاد و انتشــار توکن هــای مبتنــی ب
ــمند  ــیار ارزش ــای بس ــاد فرصت ه ــث ایج ــا باع ــی ارزش دارایی ه ــت بازنمای جه
ــال شــدن دارایی هــای منجــد در اقتصــاد کشــور  ــرای کشــور و فع اقتصــادی ب

خواهــد شــد. 
ــای  ــاد و مزیت  ه ــت از ابع ــر درس ــاد تصوی ــه ایج ــزارش ب ــن گ ــم ای امیدواری
ــکل گیری  ــاز ش ــاند و زمینه س ــاری رس ــزارزش ی ــز رم ــن و نی ــاوری باکچی فن
ــور  ــاد کش ــکوفایی اقتص ــه و ش ــن زمین ــح در ای ــت های صحی ــب سیاس و تصوی

باشــد. 

 

مقدمهخالصه مدیریتی 
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ایــن روزهــا واژه هایــی ماننــد ارز دیجیتــال، ارز مجــازی، رمــزارز، کریپتوکارنســی1 و یــا ارز رمزنگاری شــده از گوشــه و کنــار 
دنیــا زیــاد شــنیده  می شــود. رمزارزهــا بــه واســطه تحولــی کــه ایجــاد خواهنــد کــرد، بــه یکــی از چالش برانگیزتریــن مباحــث 
ماه هــای اخیــر تبدیــل شــده اند و کمتــر کشــوری اســت کــه نهادهــای سیاســت گذارش درگیــر ایــن موضــوع نشــده باشــند. 
بــا وجــود اینکــه زمــان زیــادی از مطــرح شــدن رمزارزهــا نگذشــته اســت، صحبــت از کلمــه  جدیــدی بــه نــام کریپتــو اَِســت، 
رمزدارایــی یــا دارایــی کریپتــو بــه میــان آمــده اســت، کــه در ادامــه بــه تشــریح آن خواهیــم پرداخــت. در ایــن گــزارش بــرای 
ــگاری2 « تشــکیل شــده   ــزارزش از دو کلمــه »ارزش« و »رمزن ــزارزش« اســتفاده خواهــد شــد. رم ــن مفهــوم از واژه »رم ای
اســت، تعریــف ســاده رمــزارزش عبــارت اســت از دارایــی و ارزش دیجیتالــی رمزنــگاری شــده بــر پایــه فنــاوری تحول آفریــن 
باکچیــن. ردپــای رمــزارزش در منابــع خارجــی را می تــوان محــدود بــه دو ســال اخیــر دانســت کــه در برخــی از آن هــا بــه اشــتباه معــادل کلمــه رمــزارز 
فــرض شــده اند. ایــن اســتفاده نادرســت حتــی در گــزارش معتبــر منتشــر شــده از ســوی کمبریــج در ســال 2017 دیــده می شــود. 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 1. تعاریف رمزارزش در منابع مختلف

تعریفسالمنبعردیف

2019گروه بیت بن13

رمــزارزش یــک ابــزار مالــی مشــتق شــده دیجیتالــی اســت کــه تمامــی ویژگی هــای رمزارزهــا 
را دارا می باشــد و توســط ســازمان یــا گروهــی از افــراد بــه منظــور جــذب منابــع مالــی بــرای 
ایجــاد  ســرمایه گذاری  بــرای  ســرمایه  آوردن  دســت  بــه  یــا  مهــم  پروژه هــای  پیاده ســازی 
صاحــب  هویــت  تعییــن  کــه  می کننــد  عمــل  ابــزاری  عنــوان  بــه  رمزارزش هــا  شــده اند. 
بــه دارنــده رمــزارزش تضمیــن می کننــد. بــا اجــرای تعهــدات صادرکننــده نســبت  را  رمــزارزش 

بانک جهانی 2
2018انگلیس

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

2018مارشال و همکاران3
رمزارزش هــا دارایی هــا و ارزش هــای دیجیتالــی هســتند کــه در یــک شــبکه همتــا بــه همتــا توســط مکانیــزم 
اجمــاع بــا زیرســاخت های کلیــدی عمومــی اداره می شــوند. قوانیــن حاکــم بر سیســتم توســط شــرکت کنندگان 
در شــبکه تاییــد می شــوند، همچنیــن ایــن نودهــا می تواننــد تاریخچه تعامــات در دفترهــای کل را تاییــد کنند.

2018یانگ و همکاران4
ــتند  ــی هس ــای فعال ــا توکن ه ــت و رمزارزش ه ــاخت اس ــاوری زیرس ــک فن ــن ی ــت باکچی ــوان گف می ت
ــال در  ــزارزش فع ــزار رم ــش از ه ــر بی ــال حاض ــده اند. در ح ــتفاده ش ــن اس ــتفاده در باکچی ــرای اس ــه ب ک
ــد. ــاد کرده ان ــال 2018 ایج ــارد دالر را در س ــادل 500 میلی ــی مع ــه ارزش ــوند ک ــتد می ش ــورس دادوس ب

2018دنیل و همکاران5

ــا  ــوند. آن ه ــت می ش ــده ثب ــع ش ــر کل توزی ــر روی دفت ــه ب ــتند ک ــی هس ــای دیجیتال ــا دارایی ه رمزارزش ه
ــادات  ــا اعتق ــوارد آن ه ــیاری از م ــد. در بس ــده گرفته ان ــگاری ش ــی رمزن ــای امنیت ــود را از مکانیزم ه ــام خ ن
ــاره  ــؤاالتی درب ــه س ــند و درنتیج ــش می کش ــه چال ــرمایه گذاری را ب ــادی و س ــط اقتص ــول، رواب ــاره پ درب
ــر   ــن  و ات ــد بیت کوی ــا مانن ــد. رمزارزه ــاد می کنن ــا را ایج ــاره رمرارزش ه ــب درب ــی مناس ــای مال گزارش ه
ــعه  ــد و توس ــال رش ــته درح ــا پیوس ــن فض ــا ای ــتند ام ــا هس ــای رمزارزش ه ــهورترین نمونه ه ــن و مش اولی
ــد. ــد می کنن ــوند، تولی ــده می ش ــن نامی ــی توک ــور کل ــه ط ــه ب ــا را ک ــی از ارزش ه ــواع مختلف ــت و ان اس

در میان تعاریف آورده شده، چند ویژگی مشترک از رمزارزش دیده می شود:
ــداری  ــت و نگه ــا ثب ــگاه داده ه ــپس در پای ــوند. و س ــداری می ش ــت و نگه ــای داده، ثب ــپس در پایگاه ه ــز و س ــدا توکنای ــا ابت ــی: رمزارزش ه . دیجیتال

ــود. ــره می ش ــری ذخی ــای دیگ ــا مکان ه ــا و ی ــا در بانک ه ــتوانه ی آن ه ــوان پش ــه عن ــی ب ــا ارزش ــی ی ــواره دارای ــن هم ــوند. همچنی می ش
ــگاری  ــی رمزن ــط الگوریتم های ــری، توس ــتکاری و تغییرپذی ــدم دس ــودن و ع ــه ب ــان از محرمان ــت اطمین ــده، جه ــت ش ــای ثب ــده: داده  ه ــگاری ش . رمزن
1 Cryptoasset
2 Cryptography
3 Bitbon Group

می شــوند.
. همتــا بــه همتــا: رمزارزش هــا بــه صــورت آنایــن از یــک شــخص بــه 
شــخص دیگــری منتقــل می شــوند و هیــچ واســطه دیگــری در ایــن میــان 

وجــود نــدارد.
ــد و در  ــزی ندارن ــرور مرک ــا س ــر ی ــا کامپیوت ــز: رمزارزش ه . غیرمتمرک
میــان شــبکه ای از هــزاران کامپیوتــر توزیــع شــده اند. بــه ایــن معنــی اســت 
ــد  ــا می توانن ــه بانک  ه ــتند، در حالی ک ــترس هس ــه در دس ــرای هم ــه ب ک
ــد،  ــاب می دهن ــردن حس ــازه  بازک ــی اج ــه کس ــه چ ــه ب ــه بااین ک در رابط

ــل شــوند. ــت قائ محدودی
. ایمــن در برابــر ســرقت هویــت: بــا در اختیــار قــراردادن مشــخصات کارت 
ــتقیمی  ــی مس ــرد دسترس ــه آن ف ــع ب ــنده، در واق ــک فروش ــه ی ــاری ب اعتب
بــه کارت اعتبــاری و ســرمایه داده می شــود. کارت هــای اعتبــاری بــر پایــه 
ســاز و کار »کشــیدن1« کار می کننــد. به این معنــا کــه یــک فروشــگاه 
پرداختــی را انجــام می دهــد و مقــدار مــورد نیــازش بــرای انجــام تراکنــش را 
ــد. رمزارزهــا و رمزارزش هــا از ســاز و کار  ــدار برداشــت می کن از حســاب خری
ــاب  ــب حس ــه  صاح ــکان را ب ــن ام ــه ای ــد ک ــتفاده می کنن ــتادن« اس »فرس
ــده  ــرای شــخص پذیرن ــزان کــه می خواهــد ب ــا دقیقــا همــان می می دهــد ت
ــه او بدهــد. پــول بفرســتد بــدون این کــه نیــاز باشــد اطاعــات دیگــری ب

. امنیــت: رمزارزش هــا ســطح باالیــی از امنیــت و حریــم خصوصــی را بــه 
ــا  ــط آن ه ــده توس ــای انجام ش ــد. تراکنش ه ــه می دهن ــود ارائ ــران خ کارب
ــبتا  ــی نس ــای جابه جای ــت و از هزینه ه ــدن نیس ــا بازگردان ــل ی ــل جع قاب
ــل  ــی قاب ــزارزش را از ارز معمول ــی رم ــن ویژگ ــه ای ــد ک ــی برخوردارن پایین

می ســازد. اعتماد تــر 

را  رمــزارزش  می تــوان  مــوارد،  تمامــی  بــا جمع بنــدی 
از  ارزش دارایی هــا دانســت کــه  از  بازنمایــی دیجیتــال 
تکنیک هــای رمزنــگاری شــده، شــبکه همتــا بــه همتــا و دفتــر 
ــد  ــد، تایی ــاب های جدی ــاد حس ــرای ایج ــده ب ــع ش کل توزی
ــطه ها،  ــت واس ــدون دخال ــت، ب ــراری امنی ــات و برق معام

اســتفاده می کنــد. 

1 Pull 

 رمزارزش در یک نگاه

چتــری  اصطــالح  یــک  رمــزارزش 
را  آن  می توانیــم  کــه  اســت 
ارزش  دیجیتــال  بازنمایــی 
کنیــم.  تعریــف  دارایی هــا 
ــای  ــالف رمزارزه ــر خ ــزارزش ب رم
بیت کویــن،  ماننــد  بی پشــتوانه 
ــال  ــوان مث ــه عن ــتوانه دارد، ب پش
بــرای رمــزارزش بــا پشــتوانه طــال؛ 
ــا ارزش، معــادل  اگــر یــک توکــن ب
یــک صــدم گــرم طــال صــادر شــود 
ــزان  ــان می ــه هم ــه ازای آن ب ــا ب م
طــال ذخیــره خواهــد شــد. نکتــه 
توکن هــا  اینکــه  ذکــر  بــه  الزم 
توســط یــک نهــاد مرکــزی تولیــد 

. ند نمی شــو
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رمزارزش؛ زیر ذره بین...

ــال  ــار در س ــن ب ــرای اولی ــن ب ــوم باکچی مفه
ــام مســتعار  ــا ن ــا گروهــی ب ــرد ی 2008 توســط ف
ساتوشــی ناکاموتــو1  معرفــی شــد کــه بــه عنــوان 
یــک انقــاب از آن یــاد می شــود. وقتــی صحبــت 
ــک  ــاره ی ــد، درب ــان می آی ــه می ــن ب از باکچی
ــده  ــش نگهدارن ــا نق ــه صرف ــداول ک ــاوری مت فن
ــت  ــد، صحب ــا می کن ــب و کارها ایف ــرای کس را ب
ــول  ــاوری تح ــک فن ــور ی ــه منظ ــم، بلک نمی کنی
آفریــن اســت کــه ســاختارهای مالــی، اقتصــادی و 

ــد داد.  ــر خواه ــان را تغیی ــی جه اجتماع
باکچیــن زنجیــره ای از بلوک هــای بــه هــم 
متصــل اســت کــه نوعــی سیســتم ثبــت اطاعــات 
بــا  آن  اساســی  تفــاوت  می آیــد.  شــمار  بــه 
سیســتم های مشــابه در ایــن اســت کــه اطاعــات 
میــان تمامــی اعضــای شــبکه بــه اشــتراک 
ــا اســتفاده از الگوریتم هــای  گذاشــته می شــود و ب
رمزنــگاری، امــکان حــذف و دســتکاری بلوک هــا 
تقریبــا ناممکــن می شــود و واســطه ها حــذف 
می شــوند. باکچیــن یــک مفهــوم چتــری اســت 
در واقــع مفهــوم دفتــر کل توزیــع شــده2 را محقــق 

ــرده اســت. ک
دفتــرکل  مفهــوم  از  افــراد  کــه  سال هاســت 
جهــت  کتــاب  و  حســاب  دفتــر  عنــوان  بــا 
ــار  ــی و اعتب ــی بده ــات مال ــازی اطاع ذخیره س
ــد.  ــتفاده می کنن ــذی اس ــورت کاغ ــه ص ــود ب خ
بــا ورود کامپیوترهــا، ثبــت ایــن رویدادهــا در 
قالــب پایــگاه داده هــای متمرکــز صــورت گرفــت. 
و  پــردازش  ذخیره ســازی،  جهــت  دسترســی 
ــرای  ــا ب ــگاه داده ه ــن پای ــی از ای ــن خروج گرفت
مدیــر پایــگاه داده تعریــف می شــد و امــکان 
دســتکاری و از بیــن بــردن اطاعــات وجــود 
ــگاه داده  ــکل، پای ــن مش ــع ای ــرای رف ــت. ب داش
توزیــع شــده ســنتی طراحــی شــد کــه هــر 
یــک از اعضــا شــبکه مجــوز ذخیره ســازی و 
پــردازش رکوردهــای پایــگاه داده را داشــته باشــد 
و همچنــان کنتــرل بــر عهــده مدیــر پایــگاه داده 

1 Satoshi Nakamoto
2 Distributed Ledger Technology (DLT) 

ــود کــه  ــن ب ــود. مشــکلی کــه وجــود داشــت ای ب
ــا  ــد و داده ه ــرب بودن ــا مخ ــری از نوده ــک س ی
ــد. ــر می دادن ــتراک گذاری تغیی ــه اش ــش از ب را پی

اســتفاده از فنــاوری پایــگاه داده توزیــع شــده هــم 
نتوانســت راه حلــی بــرای ایــن مشــکل باشــد. بــه 
ــع  ــر کل توزی ــاوری دفت ــوم فن ــور، مفه ــن منظ ای
شــده معرفــی شــد. بــه زبــان ســاده، یــک 
دفتــر کل توزیــع شــده، پایــگاه داده ای اســت 
ــر  ــط ه ــده در آن، توس ــت ش ــات ثب ــه اطاع ک
می شــود  نگهــداری  و  بــه روز  شــرکت کننده 
کــه تغییــر یــا حــذف اطاعــات توســط یــک فــرد 
ــت  ــد و امنی ــن می کن ــا غیرممک ــاص را تقریب خ
ــد.  ــش می ده ــادی افزای ــد زی ــا ح ــات را ت اطاع
ــت  ــزی ثب ــازمان مرک ــک س ــط ی ــا توس پرونده ه
طــور  بــه  بلکــه  نمی شــوند،  به روزرســانی  و 
ــداری  ــاخته و نگه ــود س ــر ن ــط ه ــتقل توس مس
ــراد  ــی اف ــه تمام ــی ک ــن معن ــه ای ــوند. ب می ش
می کننــد  پــردازش  را  تراکنش هــا  شــبکه،  در 
ــات  ــا نشــدن اطاع ــدن ی ــت ش ــه ثب و ســپس ب
رای می دهنــد. در صــورت تائیــد اکثریــت، آن 
اطاعــات ثبــت می شــوند. بــا وجــود ایــن توافــق، 
ــه روز اســت و  ــع شــده همیشــه ب ــر کل توزی دفت
ــی  ــک کپ ــی ی ــگاه داده اصل ــا از پای ــام گره ه تم
ــا  ــد ت ــازه می ده ــاری اج ــن معم ــد. ای ــل دارن کام
ــر  ــزارش، دفت ــه گ ــک سیســتم تهی ــوان ی ــه عن ب
کل توزیــع شــده فراتــر از یــک پایــگاه داده ســاده 

ــد. باش
ــت  ــه ای از بلوک هاس ــامل مجموع ــن ش باکچی
ــل  ــم متص ــه ه ــره ای ب ــورت زنجی ــه ص ــه ب ک
کمــک  بــا  بلوک هــا  از  یــک  هــر  شــده اند. 
بلــوک  اطاعــات  رمزنــگاری،  الگوریتم هــای 
قبلــی خــود را دارنــد و کوچکتریــن دســتکاری در 
اطاعــات باعــث تغییــر خروجــی رمزنــگاری شــده 
و بلــوک را از زنجیــره حــذف خواهــد کــرد. تمامــی 
ــه شــیوه ای مطمئــن و  تراکنش هــای باکچیــن ب
ــه ترتیــب زمــان وقــوع، ثبــت شــده اند  پیوســته ب
و بــرای ایجــاد بلــوک جدیــد از مکانیزم هــای 
اجمــاع3  اســتفاده می شــود. باکچیــن یــک 
ــده  ــع ش ــر کل توزی ــق دفت ــرای تحق ــل ب راه ح

محســوب می شــود. 
3  Consensus Mechanisms

پیاده سازی باکچین سه نوع کلی دارد:
. باکچیــن عمومــی و بــدون نیــاز بــه مجــوز1 : در باکچیــن عمومــی، 
اســت.  بــاز  متــن  و  عمومــی  به صــورت  بلوک هــا  بــه  دسترســی 
ــوز«  ــدون مج ــد، »ب ــت می کنن ــورت فعالی ــن ص ــه بدی ــبکه هایی ک ش
هســتند؛ درنتیجــه، هــر کســی می توانــد یکــی از چندیــن مشــارکت کننده 
در شــبکه باشــد کــه نســخه های یکســان از دفتــر کل را نگــه داری 
ــف  ــش تعری ــاع2  از پی ــن شــرکت کنندگان از مکانیزم هــای اجم ــد. ای می کن
ــن  ــت ای ــد و امنی ــتفاده می کنن ــر کل اس ــانی دفت ــه روزرس شــده جهــت ب
شــبکه توســط ماینرهــا تامیــن می شــود. نمونــه بــارز ایــن نــوع باکچیــن 

بیت کویــن اســت.
ــیاری از  ــل، بس ــوز3 : در مقاب ــه مج ــد ب ــی و نیازمن ــن خصوص . باکچی
ــد،  ــعه یافته ان ــی توس ــات مال ــتفاده در خدم ــرای اس ــه ب ــا ک باکچین ه
ــکان  ــه ام ــرادی ک ــم اف ــه ه ــی ک ــن معن ــه ای ــتند ب ــوز هس دارای مج
دسترســی بــه شــبکه را دارنــد و هــم کســانی کــه امــکان بــه روزرســانی 
آن را دارنــد، محــدود هســتند. دسترســی بــه شــبکه، محــدود بــه لیســتی 
ــد  ــوز تایی ــا مج ــد ام ــده می باش ــناخته ش ــی ش ــی و حقوق ــراد حقیق از اف
ــک  ــرای ی ــا ب ــت داده ه ــاع و مدیری ــزم اجم ــن مکانی ــا، تعیی تراکنش ه
ــوع پلتفــرم در مواقعــی کــه  ســازمان تعریــف می شــود. اســتفاده از ایــن ن
ــل  ــت قب ــه حال ــای حســاس ســر و کار دارد، نســبت ب ــا داده ه سیســتم ب
ارجحیــت دارد. در صورتیکــه فقــط نودهــای شــناخته شــده و قابــل اعتمــاد 
در شــبکه پذیــرش شــوند، مکانیزم هــای اجمــاع بــه طــور قابــل توجهــی 
ــد. ــل می کنن ــوز عم ــدون مج ــتم های ب ــر از سیس ــا صرفه ت ــریع تر و ب س
. باکچیــن کنسرســیوم4: در باکچیــن کنسرســیوم، فراینــد اجمــاع 
ــن  ــط چندی ــود، توس ــپرده ش ــازمان س ــک س ــه ی ــه ب ــای اینک ــه ج ب
ــت  ــرد و الزم اس ــورت می گی ــده، ص ــف ش ــش تعری ــرکت کننده از پی ش
بــرای معتبــر بــودن یــک بلــوک توســط تمامــی اعضــای کنسرســیوم امضــا 
شــود. ایــن نــوع از باکچیــن عــاوه بــر مقیاس پذیــری بــاال از شــفافیت 

ــوردار اســت.  ــز برخ ــی نی کاف
ــتفاده از آن  ــرد آن دارد و اس ــه کارب ــتگی ب ــن بس ــوع باکچی ــن ن تعیی
ــی نیســت، بلکــه باعــث شــفافیت در  ــای حــذف نهادهــای نظارت ــه معن ب

ــد. ــد ش ــا خواه ــن نهاده ــرد ای عملک
               کاربرد بالکچین در رمزارزش

ــی  ــی دیجیتال ــای بازنمای ــه معن ــت و ب ــدی نیس ــوم جدی ــزارزش مفه رم
ــه دلیــل عــدم وجــود ســازوکار  ــا چنــد ســال پیــش ب ارزش اســت، امــا ت
ــد.  ــرح می ش ــوم مط ــک مفه ــد ی ــا در ح ــازی، تنه ــت پیاده س ــفاف جه ش
معرفــی فنــاوری باکچیــن همــراه بــا ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد آن، 
باعــث تحقــق ایده هــای کلیــدی مطــرح شــده در رمــز ارزش شــده اســت. 

1 Permission less/Public
2 Consensus Mechanisms 
3 Permissioned/Private
4  consortium blockchain

لطفا بالکچین را اشتباه نگیرید

می تــوان تحولــی کــه بالکچیــن در دنیــا 
ایجــاد خواهــد کــرد را بــا انقــالب اینترنــت 
ــت،  ــدای ورود اینترن ــت. در ابت ــادل دانس مع
بیشــتر افــراد ایمیــل یاهــو را بــا اینترنــت 
یکــی فــرض می کردنــد. امــروزه نیــز بالکچیــن 

بــا کج فهمی هایــی روبــه رو اســت. 
بالکچیــن، بیت کویــن و دفتــر کل توزیــع شــده 
نیســت! یــک مفهــوم چتــری اســت کــه بــه 
ــر  ــاوری دفت ــوم فن ــق مفه ــت تحق ــی جه راه حل
بیت کویــن  دارد.  اشــاره  شــده  توزیــع  کل 
اولیــن پلتفــرم اســتفاده از بالکچیــن بــرای 
یــک  و  مالــی  تراکنش هــای  تاریخچــه  ثبــت 
رمــزارز اســت کــه تعــداد آن در دنیــا محــدود 
بــوده و بــه همیــن دلیــل بــا نوســانات عرضــه و 

تقاضــا، قیمــت آن تغییــر می کنــد.
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ویژگی های باکچین که رمزارزش از آن استفاده می کند در شکل 1 آورده شده است.

شکل 1. ویژگی های کلیدی فناوری باکچین

. تغییرناپذیــری1 : یکــی از ویژگی هــای اصلــی باکچیــن عــدم امــکان دســتکاری و تغییــر در اطاعــات 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 مــی رود، امــکان 
تغییــر در اطاعــات ذخیــره شــده نیــز وجــود نــدارد. تراکنش هــای ذخیــره شــده در باکچیــن، برگشــت ناپذیر هســتند. اگــر فــردی بخواهــد یــک تراکنــش 
را از باکچیــن حــذف کنــد بایــد تمامــی دفاتــر کل توزیــع شــده در سراســر دنیــا را هــک کــرده و اطاعــات تراکنش هــا را تغییــر بدهــد کــه چنیــن کاری 

غیــر ممکــن اســت.
. توزیــع شــدگی: در شــبکه های غیر متمرکــز اختیــارات حکمرانــی و نظــارت بــه عهــده  یــک فــرد گذاشــته نمی شــود. بــرای تمامــی کاربــران دسترســی های 

یکســان تعریــف می شــود. وابســته نبــودن باکچیــن بــه طــرف ســوم، خطاهــای متــداول انســانی و امــکان هــک کــردن را کاهــش می دهــد.
. افزایــش امنیــت: اســتفاده از الگوریتم هــای رمزنــگاری در باکچیــن امنیــت اطاعــات را بــاال می بــرد. تمامــی اطاعــات نگهــداری شــده در باکچیــن 
ــره حــذف  ــه، از زنجی ــر یافت ــوک تغیی ــر کــرده و بل ــگاری تغیی ــن دســتکاری در اطاعــات، خروجــی الگوریتم هــای رمزن ــا کوچکتری ــگاری شــده اند و ب رمزن

خواهــد شــد.
ــن موضــوع شــفافیت را  ــد و ای ــرار می گیرن ــوم ق ــا و شــرکت کنندگان در دســترس عم ــه تراکنش ه ــوط ب ــات مرب ــی اطاع ــع شــده: تمام ــرکل توزی .  دفت

ــد.   ــش می ده افزای
. اجمــاع: تراکنش هــای صــورت گرفتــه جهــت ثبت شــدن در باکچیــن نیازمنــد تاییــد اعضــای شــبکه هســتند. بــه زبــان ســاده اجمــاع، پروتــکل مربــوط 

ــد.  ــن می کن ــری اعضــای شــبکه را تعیی ــد تصمیم گی ــه فراین ب
ــی  ــه بین الملل ــال وج ــت و انتق ــورت می گرف ــدی ص ــه کن ــاب ب ــویه حس ــد تس ــه در آن فراین ــنتی ک ــی س ــتم های بانک ــل سیس ــریع2 :در مقاب ــویه س . تس
ــه آن را بصــورت  ــوط ب ــی را فراهــم می کنــد. قــرارداد هوشــمند3 ، معامــات و فرایندهــای تســویه مرب ــود، باکچیــن امــکان پرداخــت آن کار پیچیــده ای ب

ــد. ــام می ده ــودکار انج ــی و خ تضمین
ــرای انجــام  رمــزارزش از قابلیــت فنــاوری دفتــرکل توزیــع شــده اســتفاده می کنــد. قبــل از پیــاده ســازی ایــن قابلیــت توســط باکچیــن، شــفافیت الزم ب
ــه ثبــت رویدادهــای توکن هــا، واســطه ها را حــذف  ــه اشــتراک گذاری نســخه های متعــدد پایــگاه داده مربــوط ب توکنایــز کــردن دارایی هــا وجــود نداشــت. ب
می کنــد و بــا نگهــداری رکوردهــا بــه صــورت عمومــی، امــکان رویــت اطاعــات بــرای تمامــی اعضــا امکان پذیــر اســت و در نتیجــه احتمــال دســتکاری و 

فــروش یــک توکــن از دارایــی بــه چنــد نفــر وجــود نــدارد. 
ــد مســئله  ــرار می گیرن ــزارز و بهــادار در معامــات مــورد اســتفاده ق ــزارزش کــه توکن هــای رم ــه  اســت. در رم ــر از هــر معامل ــی ناپذی اعتمــاد بخــش جدای
اعتمــاد اهمیــت فراوانــی پیــدا می کنــد. قبــل از مطــرح شــدن باکچیــن جهــت ایجــاد اعتمــاد، از طــرف ســوم بــه عنــوان واســطه و ناظــر اســتفاده می شــد. 
در ســال های اخیــر بــا افزایــش حجــم معامــات، انتخــاب واســط مســئله ای وقت گیــر و پرهزینــه اســت. رمــزارزش جهــت ایجــاد اعتمــاد بــا حــذف واســطه 

1 Immutability
2 Faster Settlement
3 Smart Contract

مرکــزی از الگوریتم هــای اجمــاع مختلف)ماننــد گواهــی اثبــات کار( اســتفاده 
ــی  ــات را بررس ــار محتوی ــد اعتب ــبکه بتوانن ــای ش ــی اعض ــا تمام ــد ت می کن
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 
ــه شــبکه  ــش ب ــن تراکن ــف شــده، ای ــش تعری ــاع از پی از الگوریتم هــای اجم
باکچیــن اضافــه و بــه روز رســانی توســط همــه اعضــا صــورت می گیــرد. 

حفــظ حریــم خصوصــی از مســائل مهــم در رمــزارزش اســت. افــراد 
توکن هــای خــود را در کیــف پــول الکترونیکــی نگهــداری می کننــد و 
ــماره  ــد ش ــت آدرس آن را مانن ــت الزم اس ــادالت و پرداخ ــام مب ــرای انج ب
ــه  ــق ب ــم خصوصــی را از طری ــزارزش حری ــد. رم ــه ســایرین بدهن حســاب ب
ــد  ــع شــده و تایی ــرکل توزی اشــتراک گذاری دفت
اعتبــار تضمیــن می کنــد و تراکنش هــا بــا 
امــا  ندارنــد،  ارتبــاط  هویــت شــرکت کننده 
ــت  ــراز هوی ــدم اح ــای ع ــه معن ــئله ب ــن مس ای
ــای  ــا مکانیزم ه ــران ب ــت و کارب ــران نیس کارب
ــوند. ــت می ش ــق اصال ــت، تصدی ــراز هوی اح
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ــپس  ــات و س ــی، وارد اقتصــاد خدم ــاورزی و صنعت ــور از اقتصــاد کش ــا عب ب
ــن  ــر توک ــی ب ــی اقتصــاد مبتن ــه تازگ ــده ایم. ب ــتراک گذاری ش اقتصــاد به اش
بــه عنــوان انقابــی جدیــد مطــرح شــده اســت. توکــن یکــی از ویژگی هــای 
اصلــی رمــزارزش اســت. شــاید بــه نظــر برســد »توکــن دیجیتــال« 
ــا  ــت، ام ــده اس ــد ش ــال متول ــر دیجیت ــه در عص ــت ک ــد اس ــه ای جدی کلم
ــی  ــت الکترونیک ــتم های ثب ــه در سیس ــت ک ــه اس ــن ده ــوم چندی ــن مفه ای
ــا  ــود، صرف ــای خ ــن روزه ــا در اولی ــرد. توکن ه ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس م
رشــته ای از کاراکترهــا بودنــد کــه ابــزاری جهــت رمزنــگاری امــن محســوب 
می شــدند، امــا بــه مــروز زمــان وارد مرورگرهــای وب شــدند و بــرای احــراز 
ــا معرفــی مفهــوم  ــد. ب ــرار گرفتن ــران مــورد اســتفاده ق ــن کارب ــت آنای هوی
باکچیــن در ســال 2008 و مطــرح شــدن دفاتــر کل توزیــع شــده کــه بــه 
ــر  ــی آن را تغیی ــال دیجیتال ــار ارزش و انتق ــوه انتش ــم گیری نح ــرز چش ط
داد، توکــن وارد دنیــای رمــزارزش شــد. تــا چنــدی پیــش الزم بــود صحــت 
توکــن توســط طــرف ســوم قابــل اعتمــاد، مــورد راســتی آزمایی قــرار بگیــرد 
امــا دفاتــر کل توزیــع شــده، نیــاز بــه بخــش اعتبارســنجی مرکــزی ندارنــد و 

ــد. ــم می کنن ــی را فراه ــال از ارزش دارای ــی دیجیت ــکان بازنمای ام

سیستم های پرداخت مبتنی بر توکن
بــا توکن هــای سیســتم های  توکن هــا در علــوم کامپیوتــر 
ــه دو  ــت ب ــتم های پرداخ ــتند. سیس ــاوت هس ــت متف پرداخ

ــوند: ــیم می ش ــی تقس ــته کل دس
ــری: ایــن سیســتم  ــر حســاب کارب .  سیســتم های مبتنــی ب
ــود.  ــامل می ش ــداول را ش ــی مت ــره بانک ــای روزم پرداخت ه
زمانیکــه افــراد جهــت خریــد کاال از فروشــگاه از کارت بانکــی 
خــود اســتفاده می کننــد، میــزان موجــودی توســط بانکــی کــه 
ــد،  ــورت تایی ــده و در ص ــی ش ــد، بررس ــاب دارن در آن حس

ــا موفقیــت انجــام می شــود. تراکنــش ب
ایــن  در  توکــن:  بــر  مبتنــی  پرداخــت  سیســتم های    .
سیســتم ها پرداخــت ماننــد خریــد کاال بــا پــول نقــد بــوده و 
داشــتن یــک اســکناس بــه معنــای مالکیــت ارزش آن اســت.

رمــزارزش، منطقــی شــبیه سیســتم های پرداخــت مبتنــی 
ــزی  ــتم مرک ــد سیس ــرا فاق ــد، زی ــال می کن ــن را دنب ــر توک ب
هســتند.  گرفتــه  صــورت  تراکنش هــای  کنترل کننــده 
تفــاوت رمــزارزش بــا اســکناس ها در ایــن اســت کــه در 
آن هــا، تملــک فیزیکــی اســکناس نشــان دهنده مالکیــت 
نیســت و تراکنش هــای ثبــت شــده در دفتــرکل توزیــع 

شــده، دفترچــه حســاب دیجیتالــی محســوب می شــود.
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                  انواع توکن
همزمــان بــا ســرعت بــاالی رشــد فنــاوری، واژه هــای جدیــدی بــرای توضیــح آن هــا ایجــاد می شــوند. یکــی از موانــع عمــده جهــت تحلیــل و فرموله بنــدی 
مفاهیــم رمــزارزش و باکچیــن فقــدان اصطاحــات واضــح و مشــترک میــان توســعه دهندگان و قانون گــذاران اســت. اصطاحــات گوناگــون بــدون داشــتن 
تعریــف دقیــق، بــه اشــتباه جــای یکدیگــر مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد و ایــن موضــوع رســیدن بــه زبــان مشــترک را پیچیده تــر می کنــد. رمــزارزش نیــز 
در منابــع مــورد بررســی، تعریفــی کــه مــورد اجمــاع فعــاالن ایــن حــوزه باشــد، نــدارد. بــر همیــن اســاس، طبقه بندی هــای متفاوتــی از توکــن ارائــه شــده 
اســت. می تــوان رمــزارزش را اصطاحــی چتــری جهــت اشــاره بــه توکن هــای دیجیتــال کــه در دفاتــر کل توزیــع شــده صــادر و منتشــر می شــوند، تعریــف 

ــر دســته بندی نمــود: کــرد و توکن هــا را در چهــار گــروه زی

شکل 2. طبقه بندی رمزارزش

 
ــد.  ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــت م ــادل ارزش و پرداخ ــت تب ــا جه ــته از توکن ه ــن دس ــزارز1 : ای ــا رم ــادل ی ــت/ تب ــای پرداخ . توکن ه
بیت کوین َکــش2  نمونــه ای نــام آشــنا از ایــن توکن هاســت کــه هماننــد ســکه های فیزیکــی در تبــادالت محاســبه شــده و در دفتــرکل توزیــع شــده ذخیــره 

ــوند. ــر نمی ش ــادر و منتش ــزی ص ــاد مرک ــک نه ــط ی ــه توس ــاوت ک ــن تف ــا ای ــوند ب می ش
ــه کمــک دفتــر کل توزیــع شــده فراهــم می کننــد در  ــا خدمــت را ب ــه یــک پلتفــرم ی ــردی3 : توکن هایــی کــه اجــازه دسترســی ب . توکن هــای کارب

ایــن گــروه هســتند. بــرای مثــال کــدی کــه جهــت دیــدن یــک ســریال در فیلیمــو اســتفاده می شــود نوعــی توکــن کاربــردی اســت.
ــادی  ــباهت های زی ــتند و ش ــادار هس ــای به ــوند، توکن ه ــوب می ش ــرمایه گذاری محس ــرای س ــیله ای ب ــه وس ــی ک ــادار4 : توکن های ــای به . توکن ه
ــه خاطــر ماهیــت امنیتــی خــود در گروهــی جــدا طبقه بنــدی می شــوند و ارزش  ــد. ایــن توکن هــا ب ــه اوراق بهــادار کــه در بــورس عرضــه می شــوند، دارن ب

آن متصــل بــه یــک دارایــی خارجــی و واقعــی اســت.
ــورد  ــد م ــم می توانن ــت ه ــه در پرداخ ــادار ک ــای به ــد. توکن ه ــرار می گیرن ــروه ق ــک گ ــش از ی ــا در بی ــی از توکن ه ــی5 : برخ ــای ترکیب . توکن ه

ــی هســتند. ــع شــوند، جــزو توکن هــای ترکیب اســتفاده واق

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

صدور1 توکن
ــود. از  ــه می ش ــن گفت ــدور توک ــا، ص ــع توکن ه ــاد و توزی ــد ایج ــه فراین ب
ــه  ــا موجودیتــی کــه ب نظــر تئــوری، توکن هــا می تواننــد توســط هــر فــرد ی
سیســتم دفتــرکل توزیــع شــده دسترســی دارنــد، ایجــاد شــوند. اعتبارســنجی 

فــرد ایجادکننــده توکــن از وظایــف اصلــی متولیــان اســت.
مکانیزم های ایجاد رمزارزش ها عبارتند از:

. پیش-اســتخراج2 : یــک موجودیــت بــه صــورت دســته ای و یکبــاره 
ــد. ــن را ایجــاد می کن ــای توک ــی واحده تمام

. اســتخراج مــداوم3 : نودهــای ماینــر واحدهــای توکــن جدیــد 
ــط  ــه توس ــده ک ــف ش ــش تعری ــفاف و از پی ــای ش ــر رویه ه ــق ب را منطب

قانون گــذاران تعییــن شــده اســت، ایجــاد می کننــد.
ــش   ــورت پی ــه ص ــن ب ــدادی توک ــدا تع ــن روش ابت ــی4 : در ای . ترکیب
اســتخراج تولیــد می شــوند و ســپس ســایر توکن هــا توســط ماینرهــا ایجــاد 

می شــوند.

انتشار توکن
ــی  ــای متفاوت ــن، روش ه ــاد توک ــس از ایج پ
جهــت انتشــار آن هــا وجــود دارد کــه می توانــد 

بــه صــورت ترکیبــی از مــوارد زیــر باشــد:
. پیــش فــروش توکــن5 : توکن هــای 
ــل  ــف قاب ــا تخفی ــده ب ــتخراج ش ــش اس پی
ــی  ــوز عملیات ــا هن ــن توکن ه ــب ای ــه اغل ــوند ک ــر می ش ــی، منتش توجه
نشــده اند، در مرحلــه توســعه قــرار دارنــد و امــکان انتقــال بــه غیــر را ندارنــد، 

ــرام. ــرام توســط تلگ ــن گ ــد عرضــه توک مانن
ــده توســط  ــتخراج ش ــش اس ــای پی ــکه6 : توکن ه ــه س ــه اولی . عرض
مرکــز خصوصــی عرضــه اولیــه ســکه در دســترس افــراد قــرار می گیرنــد کــه 
ــرداری نرســیده اند،  ــه بهــره ب ــوز ب ــز توکن هــا هن ــوع از انتشــار نی ــن ن در ای
تــزوس7  اولیــن بــار توکن هــای خــود را در یــک رویــداد عرضــه اولیــه ســکه 

عرضــه کــرد.
. اســتخراج: واحدهــای تــازه اســتخراج شــده بــه صــورت موقــت جهــت 
ــار  ــده در اختی ــع ش ــرکل توزی ــت در دفت ــرای ثب ــرط الزم ب ــه ش ــیدن ب رس
ماینرهــا )بــرای مثــال جهــت پیــدا کــردن مقــدار معتبــر گواهــی اثبــات کار( 
قــرار می گیرنــد. بیــت کویــن و الیت کویــن نمونه هــای از ایــن گــروه 

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

ــن  ــگان بی ــورت رای ــه ص ــد ب ــن جدی ــک توک ــع ی ــردراپ8 : توزی . ای
دارنــدگان ســایر توکن هــای موجــود، ایــردراپ نــام دارد کــه در واقــع نوعــی 
ــرای یــک باکچیــن خــاص اســت و هــدف اصلــی آن  بازاریابــی و تبلیــغ ب
دادن آگاهــی دربــاره یــک رمــزارز جدیــد اســت. اســتار بــرای معرفــی خــود 

ــن روش اســتفاده کــرد. ــران از ای ــه کارب ب
. انشــعاب9 : یــک توکــن جدیــد از طریــق تغییــرات اساســی در قواعــد 
ــا  ــکاالت در آن ی ــل اش ــود )بدلی ــده موج ــع ش ــرکل توزی ــاختار دفت ــک س ی
ــش،  ــن َک ــم کاســیک و بیت کوی ــر اســتراتژی ها( ایجــاد می شــود. اتری تغیی

نمونــه ای از انتشــار توکــن انشــعاب هســتند.

8 Airdrop
9 Fork
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ــر  ــده  عص ــم ش ــد گ ــزارزش، کلی            رم
ــال دیجیت

کاربردهــای  تحقــق  جهــت  رمــزارزش 
کلیــدی خــود از باکچیــن اســتفاده می کنــد، 
باکچیــن  ماننــد تمامــی فناوری هــای تحــول 
تغییــرات  ایجــاد  به دنبــال  آفریــن دیگــر، 
ایجــاد  کسب و کارهاســت.  در  بنیادیــن 
بســتر جهــت ورود دارایی هــای فریز شــده 
ــای  ــرای دارایی ه ــدی ب ــای نق ــم آوردن بازاره ــاد، فراه ــه اقتص ــه چرخ ب
غیرنقــدی، از بیــن بــردن فــرار مالیاتــی، افزایــش شــفافیت در مــورد نقــش 
پــول در سیاســت و ایجــاد حریــم خصوصــی بــا اســتفاده از الگوریتم هــای 

ــت. ــزارزش  اس ــی رم ــداف اصل ــه اه ــی، از جمل ــوش مصنوع ه

کاربردهای رمزارزش
ــم  ــران فراه ــرای کارب ــزارزش  ب ــه رم ــی ک ــی از مزایای یک
ــک  ــای کوچ ــه واحده ــا ب ــردن دارایی ه ــیم ک ــد، تقس می کن
یــک  یــا  طــال  گــرم  صــدم  یــک  خریــد  اســت.  متعــدد 
ســانتی متر مربــع ملــک کــه در حــال حاضــر دور از ذهــن بــه 
ــا رمــزارزش بــه واقعیــت تبدیــل خواهــد  نظــر می رســد، ب

شــد.
اقتصــاد  در  خــرد  پرداخت هــای  جهــت  رمزارزش هــا 
اشــتراکی و خدمت محــور نیــز کاربــرد دارنــد و برخــالف 
رمــزارزش  می توانــد  معامــالت  بانکــی،  انتقــاالت  نقــل و 
و تســویه شــوند.  انجــام  بــا ســرعت  و  بــدون واســطه 
رمــزارزش همچنیــن قابلیــت اســتفاده بــه جــای وثیقــه در 

داراســت. را  معامــالت 
ــک را  ــد طــال و مل ــز شــده مانن ــزارزش دارایی هــای فری رم
ــد.  ــال می کن ــا را فع ــرده و آن ه ــاد وارد ک ــه اقتص ــه چرخ ب
اجــرا شــدن در بســتر بالکچیــن  بــه دلیــل  رمــزارزش 
مشــکل دوبــاره خــرج شــدن را حــل کرده اســت، یعنــی یــک 
فــرد نمی توانــد 20 ســانتی متــر مربــع از ملــک خــود را در 

ــر بفروشــد. ــه دو نف آن واحــد، ب

سیســتم های فعلــی مالــی در جهــان، بــا چالش هــای بســیاری روبــرو 
ــد،  ــا در هیــچ بانکــی، حســاب ندارن ــارد نفــر در دنی هســتند. حــدود 1.7 میلی
وجــه رایــج برخــی از کشــورها همزمــان با نوســانات قیمــت ارز و طــا، ارزش 
ــال وجــه  ــات و انتق ــد کاال و خدم ــد و امــکان خری خــود را از دســت می دهن
آن بــه خــارج از مرزهــای یــک کشــور، در تمامــی نقــاط دنیــا وجــود نــدارد. 
چالــش دیگــری کــه سیســتم مالــی بــا آن روبــرو اســت، ســختی دسترســی 
ــا  ــی ب ــت فعل ــتم های پرداخ ــت. سیس ــی اس ــت جهان ــبکه های پرداخ ــه ش ب
ــتفاده از  ــل اس ــه دلی ــرا ب ــتند، زی ــد هس ــاد ناکارآم ــطه های زی ــتن واس داش
شــبکه های 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 باکچیــن بــا ایجــاد بــازاری غیرمتمرکــز 
ــد نقــش قابــل توجهــی در اقتصــاد کشــورها ایفــا  در ســطح جهانــی می توان
کنــد و بــرای انتقــال ارزش، کاری را انجــام  دهــد کــه اینترنــت بــا اطاعــات 

ــر شــده اســت. ــه ذک ــا در ادام ــای رمزارزش ه انجــام داده اســت. ویژگی ه

              ویژگی های رمزارزش 

. ثبات قیمت
ــی  ــه دارای ــتیبل کوین ها1 ک ــت از اس ــات قیم ــاد ثب ــت ایج ــا جه  رمزارزش ه

ــا پشــتوانه هســتند، اســتفاده می کننــد. ب

. تغییر شیوه پرداخت
ــه  رمزارزش هــا و پذیــرش گســترده فناوری هایــی ماننــد باکچیــن منجــر ب
ــر  ــی ب ــتمی مبتن ــه سیس ــاب ب ــر حس ــی ب ــت مبتن ــتم پرداخ ــر در سیس تغیی
ــات در  ــال مطالب ــاب، انتق ــر حس ــی ب ــتم های مبتن ــود. در سیس ارزش می ش
ــل ،  ــود. در مقاب ــام می ش ــک انج ــد بان ــطه مانن ــک واس ــا ی ــاب ب ــک حس ی
ــک کاال  ــد ی ــی مانن ــک ش ــال ی ــا انتق ــر ارزش صرف ــی ب سیســتم های مبتن
ــا ارز کاغــذی را شــامل می شــوند. اگــر مقــدار یــا صحــت موضــوع مــورد  ی
ــه  ــه واســطه، معامل ــاد ب ــد باشــد، صــرف نظــر از اعتم ــل تایی پرداخــت، قاب
ــوه  ــد در نح ــیری جدی ــان دهنده مس ــر نش ــن تغیی ــود. ای ــام ش ــد انج می توان
ایجــاد پــول در عصــر دیجیتــال اســت؛ بطــوری کــه در گذشــته، پــول عمدتــا 
ــاری بیــن  ــاری شــکل می گرفــت، یــک رابطــه اعتب ــط اعتب ــر اســاس رواب ب
ــایر  ــزی و س ــک مرک ــن بان ــن بی ــهروندان و همچنی ــزی و ش ــک مرک بان
ــا  ــتریان. رمزارزش ه ــاری و مش ــای تج ــن بانک ه ــاری و بی ــای تج بانک ه
بــر پایــه روابــط اعتبــاری نیســتند، هیــچ گونــه تعهــدی بــرای هیــچ نهــادی 
ــه پــول کاالیــی2  هســتند. ــدارد و از نظــر ماهیــت بیشــتر شــبیه ب وجــود ن

ــدون  ــد و ب ــال قدرتمن ــاد دیجیت ــک اقتص ــا ی . رمزارزش ه
مــرز

بــا افزایــش معامــات همتــا بــه همتــا )غیرواســطه ای( بیــن افــراد 
ــای  ــرده و مرزه ــد ک ــز رش ــبکه نی ــرات ش ــن، تاثی ــره زمی ــر ک در سراس
1 Stablecoins
2 Commodity money

اقتصــادی مجــددا شــکل می گیرنــد. عوامــل 
اقتصــاد رمزارزش هــا می تواننــد  مختلــف درون 

ــال  ــوان مث ــه عن ــرد )ب ــی را در بر گی ــای مختلف جغرافی
ــران  ــادالت و کارب تیم هــای توســعه دهنده، ماینرهــا، مب

ممکــن اســت ســاکن کشــورهای مختلــف باشــند(. 
ایــن امــر بکارگیــری اســتراتژی های ســنتی نظارتــی و 

ــرد،  ــد ک ــوارتر خواه ــا را دش ــرل آن ه ــتگذاری ها کنت سیاس
ــد  ــود نخواه ــد وج ــی واح ــور حاکمیت ــک کش ــز در ی ــرا هرگ زی

داشــت کــه در هــر زمــان مســئولیت نظــارت را بــه عهــده داشــته 
ــد. باش
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تبادالت با رمزارزش ها و توکن ها از طریق مکانیزم های اجماع مدیریت می شوند. 

شکل 3- مقایسه اقتصاد سنتی و اقتصاد مبتنی بر رمزارزش

 . تصمیم گیری متکی بر شبکه غیرمتمرکز بازیگران 
ــده  ــگاری ش ــتم های رمزن ــت. در سیس ــز اس ــی، غیرمتمرک ــطه ای معمول ــتم های واس ــه سیس ــبت ب ــده نس ــگاری ش ــادی رمزن ــتم های اقتص ــی سیس حکمران
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 نمی شــوند، بلکــه توســط شــبکه ای از ذی نفعــان مبتنــی بــر مکانیزم هــای مختلــف بــرای 
دســتیابی بــه توافــق انجــام می شــوند. تاثیرگــذاری بــر رفتارهــا و جهت گیــری یــک سیســتم رمزنــگاری شــده نیــاز بــه تغییــر شــبکه پیچیــده محرک هــای 
ــناس  ــا، ناش ــا رمزارزش ه ــه ب ــورت گرفت ــادالت ص ــن در تب ــد. همچنی ــرار گرفته ان ــتم ها ق ــن سیس ــی در ای ــورت ذات ــه بص ــی دارد ک ــادی و قاعده های اقتص

بــودن1 بیشــتری نســبت بــه روش هــای ســنتی پرداخــت غیرنقــدی وجــود دارد. 
. ارتقای ظرفیت مالی 

توســعه رمــزارزش باعــث شــکل گیری مجــدد صنعــت خدمــات مالــی بــه ســمت دیجیتالــی شــدن، تمرکززدایــی و کاهــش واســطه ها در معامــات اقتصــادی 
شــده اســت. ایــن تحــول دیجیتــال صنعــت در کنــار توســعه روابــط از راه دور و فنــاوری رایانشــی، در حــال وقــوع اســت. ارائــه داده هــای قابل توجــه، فضــای 
ــد. ایــن تحــوالت  ــی مــورد اســتفاد قــرار می گیرن ابــری، ابزارهــای خــودکار تحلیــل، قــدرت محاســباتی در حــال رشــد و اتصــال گســترده، در خدمــات مال

باعــث افزایــش دسترســی بــه بــازار، تنــوع در دامنــه محصــوالت و کارآیــی شــده و هزینــه ارائــه خدمــات مالــی را کاهــش داده اســت.

1Anonymity
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در بخــش قبــل؛ مفهــوم رمــزارزش تشــریح شــد. در ایــن بخــش از گــزارش، بــه بررســی فعالیت هــای انجــام شــده در حــوزه رمــزارزش در دنیــا پرداختــه 
می شــود. هــدف از ایــن بخــش، ارائــه دیــد کلــی در خصــوص فعالیت هــای انجــام شــده در ایــن حــوزه اســت و می توانــد مبنایــی بــرای ایجــاد بینــش در 
قانونگــذاران ایــن حــوزه باشــد، چــرا کــه یکــی از چالش هــای اساســی توســعه رمــزارزش در کشــور، مباحــث حــوزه رگوالتــوری آن می باشــد و امیــد اســت 

ایــن گــزارش، در ایــن حــوزه موثــر واقــع شــود. 
ــه مــا کمــک می کنــد کــه اجمــاع نظــر  ــه بررســی برداشــت کشــورهای مختلــف از رمــزارزش خواهیــم پرداخــت. ایــن مــورد ب ــدا ب در ایــن بخــش در ابت
کلــی در خصــوص مفهــوم رمــزارزش ایجــاد شــود تــا بــا ابهــام کمتــری بــه مباحــث مطــرح در رگوالتــوری بپردازیــم. ســپس نگاهــی کلــی بــه سیاســت های 
کان  کشــورهای مختلــف در خصــوص رمــزارزش خواهیــم داشــت. پــس از آن هــم نهادهــای تاثیرگــذار در رگوالتــوری رمــزارزش در کشــورهای مختلــف 

ــک بررســی می شــود. ــه تفکی ب

  نگاهی به مفهوم رمز ارزش در دنیا
بــا نگاهــی کلــی بــه مفهــوم رمــزارزش در دنیــا، می تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه توافــق جمعــی بــر ســر ایــن مفهــوم و نام گــذاری آن وجــود نــدارد. 
برخــی کشــورها ایــن مفهــوم را هماننــد مــا رمــزارزش می نامنــد. در کنــار ایــن مــورد، اســتفاده از عناوینــی همچــون ارز مجــازی1 ، دارایــی مجــازی2 ، دارایــی 
ــن مفهــوم  ــه برخــی کشــورها در خصــوص ای ــی ک ــار عناوین ــده می شــود. در شــکل چه ــف دی ــال5  در کشــورهای مختل ــزارز4  و ارز دیجیت ــال3 ، رم دیجیت

ــه شــده اســت. ــد، ارائ اســتفاده می کن

 شکل 4. عناوینی که در کشورهای مختلف استفاده می شود

ــی.اف در مــورد ارزهــای مجــازی در ســال  ــد. پــس از انتشــار گــزارش اول اف.ای.ت ــب اســناد از واژه رمــزارز اســتفاده کرده ان ــا حــدود ســال 2014، غال   ت
2014، تمایــل 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 اصطاحــات مطــرح در آن اســتفاده کردنــد. در طــول ســال 2017 و 2018، اصطاحــات جدیــدی از قبیــل ارزش مجــازی، ارزش دیجیتالــی 
ــری  ــن چت ــد و از عناوی ــر کرده ان ــزارز را محدودت ــوان رم ــر رگوالتورهــا اســتفاده از عن ــدار شــد. در ســال های اخی ــزارزش بیشــتر در اســناد رســمی پدی و رم
ــاص در  ــای خ ــود ظرافت ه ــام و وج ــانگر ابه ــد نش ــی توان ــات م ــد در اصطاح ــه رش ــوع رو ب ــی تن ــورت کل ــد. بص ــتفاده می کنن ــزارزش اس ــون رم همچ
ــز کــردن رمــزارزش هــا از ارزهــای  ــرای متمای ــر در اصطاحــات همچنیــن نشــان دهنــده تاش هــای مســتمر ب ــردازی در ایــن حــوزه باشــد. تغیی مفهوم پ
ــد،  ــف در اســناد مرجــع خــود از آن اســتفاده می کنن ــم، در تعریفــی کــه کشــورهای مختل ــور کنی ــن کــه عب ــدون پشــتوانه( اســت. از عناوی فیات)ارزهــای ب
تفاوت هایــی دیــده می شــود. بررســی ایــن تعاریــف بــرای بررســی دقیق تــر رگوالتــوری ایــن حــوزه در کشــورهای مختلــف ضــروری اســت. در جــدول دو 

برداشــت کشــورهای مختلــف از رمــزارزش کــه در ســندهای مرجــع قانون گــذاری خــود از آن بهــره مــی  برنــد، ارائــه شــده اســت.

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

جدول 2. برداشت کشورهای مختلف از رمزارزش

تعریف رمزارزشواژه شناسی کشور  

رمزارزشامارات متحده عربی 
ــوان  ــه عن ــود و ب ــه ش ــال معامل ــورت دیجیت ــه ص ــد ب ــی توان ــه م ــت ک ــال از ارزش اس ــی دیجیت ــک بازنمای ی
ــره ارزش،  ــک ذخی ــابداری  )3( ی ــناد حس ــت در اس ــت ثب ــرمایه جه ــد س ــه؛ )2( واح ــیله ی مبادل ــک وس )1( ی
عمــل می کنــد. رمــزارزش در قانون گــذاری از پــول فیــات و پــول الکترونیکــی متمایــز شــده اســت.

ارز دیجیتالاسترالیا

الف. یک بازنمایی دیجیتال از ارزش است که:
1. به عنوان وسیله ای برای مبادله، ذخیره اقتصادی ارزش و یک واحد از سرمایه قابل ثبت در اسناد حسابداری 

کاربرد دارد.
2. توسط نهاد دولتی صادر نمی شود.

3. با پول قابل تعویض است.
4. ممکن است مورد استفاده به عنوان ذخیره ی کاالها یا خدمات باشد.

5. عموما بدون محدودیتی در استفاده از آن در نظر گرفته می شود و در دسترس عموم است.
ب. وسیله ای برای مبادله  ارزش که طبق قوانین ضد پولشویی به عنوان ارز دیجیتال اعام شده است.

ارز مجازیکانادا
یک ارز دیجیتالی که ارز فیات )بدون پشتوانه( نیست و می تواند به راحتی با وجوه یا ارزهای دیگر مبادله شود.

اتحادیه اروپا

رمزارزش
 و

 ارز مجازی

دفتــرکل  و   رمرنگاری شــده  فناوری هــای  برپایــه  خصوصــی  دارایی هــای  از  نوعــی  الــف. 
رمــزارزش  می شــود.  محســوب  شــده  درک  ارزش  از  بخشــی  عنــوان  بــه  کــه  شــده  توزیــع 
شــود. نمــی  صــادر  مرکــزی  بانــک  توســط  کــه  اســت  دارایــی  معنــای  بــه  ایــن  بــر  عــاوه 
یــا  مرکــزی  بانــک  توســط  کــه  اســت  دارایی هــا  از  دیجیتــال  بازنمایــی  یــک  ب. 
نــدارد.  را  پــول  یــا  ارز  قانونــی  وضعیــت  و  نشــده  تضمیــن  و  صــادر  عمومــی  مرجــع 
مــی  صــادر  دولتــی  مقامــات  یــا  مرکــزی  بانــک  توســط  نــه  کــه  ارزش  دیجیتالــی  بازنمایــی  ج. 
شــود و نــه لزومــا بــه پــول فیــات وابســته اســت، بلکــه توســط اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی بــه 
عنــوان وســیله  مبادلــه اســتفاده مــی شــود و قابــل انتقــال، ذخیــره یــا معاملــه الکترونیکــی اســت.

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

رمزتوکن و آلمان
رمزارزش

بازنمایی دیجیتالی از ارزش با استفاده از فناوری باکچین. 

دارایی مجازیهنگ کنگ
دارایــی مجــازی یــک بازنمایــی دیجیتالی از ارزش اســت، کــه با عنوان هایــی همچون »رمــزارز« ،»رمــزارزش« یا 
»توکــن دیجیتــال« نیز شــناخته می شــود. رمز ارزش ها 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 آن ها را میســر کنند.

ارز مجازیژاپن

رمزارزش ها را می توان در دو دسته کلی برای قانون گذاری در نظر گرفت:
ــرای پرداخــت محســوب می شــوند. ایــن  ــه عنــوان وســیله ای ب دســته اول( دســته اول ارزهــای مجــازی کــه ب
دســته امــکان خریــد کاال و اجــاره کاال بــرای تعــداد نامشــخصی از مــردم فراهــم می کنــد و بــه صــورت فیــات 

ــوند.  ــف نمی ش ــز تعری نی
ــه  ــه صــورت دوطرف ــا دســته اول ب ــد ب ــی توان ــه م ــا اســت ک دســته دوم( متشــکل از آن دســته از رمزارزش ه
بــا تعــداد نامشــخصی از افــراد رد و بــدل شــود و بــا اســتفاده از سیســتم هــای پــردازش داده هــای الکترونیکــی 

قابــل انتقــال اســت.

ــزار دارایی مجازیمکزیک ــوان اب ــه عن ــردم ب ــوم م ــن عم ــت شــده و در بی ــه صــورت الکترونیکــی ثب ــه ب ــی از ارزش ک ــک بازنمای ی
ــود. ــتفاده می ش ــی اس ــه قانون ــوع معامل ــر ن ــت در ه پرداخ
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توکــن هــا یــا اطاعــات قابــل انتقــال الکترونیکــی کــه یــک طــرف تجــاری ممکــن اســت آن را بــه عنــوان ارز مجازیکره جنوبی
ــا ذخیــره ارزش تشــخیص دهــد. ــه ی وســیله مبادل

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

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

ایاالت متحده 
آمریکا

بازنمایی دیجیتالی ارزش که به عنوان یک وسیله ی مبادله، یک واحد حساب و یا یک ذخیره ارزش کار می کند.ارز مجازی

ــش از  ــوری و سیاســت گذاری در آن بی ــه رگوالت ــاز ب ــن حــوزه مواجــه شــدند و نی ــی در ای ــا خاهــای قانون ــا ب ــان، دولت ه ــا در جه ــا توســعه رمزارزش ه ب
ــز  ــی را نی ــن و قانون های ــن حــوزه معی ــرای رســیدگی و قانون گــذاری ای ــف، نهادهــای مشــخصی را ب ــرور کشــورهای مختل ــه م ــدا کــرد. ب پیــش نمــود پی
تصویــب کردنــد. بــا بررســی کشــورهای مختلــف، می تــوان دریافــت کــه از اواســط ســال 2017 بــه پیشــگامی کشــورهایی همچــون ایــاالت متحــده آمریــکا، 

کانــادا، کــره جنوبــی قانون گــذاری در ایــن حــوزه شــروع شــده اســت و بــه مــرور بــه باقــی کشــورها رســیده اســت.
 

شکل 5. سیر زمانی قانون گذاری در کشورهای مختلف رمزارزش در دنیا 

             رمزارزش در دنیا، آری یا خیر؟
آگاهــی از شــرایط قانون گــذاری 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 دولت هــا کامــا شــفاف و قطعــی نباشــد، امــا بــا بررســی کلــی می تــوان سیاســت  کلــی کشــورها را بــرآورد نمــود. بررســی 
سیاســت های اتخــاذ شــده توســط کشــورهای مختلــف، عــاوه بــر کمــک بــه ســرمایه گذاران بــه انتخابــی هوشــمندانه تر بــه سیاســتگذاران کشــور هــم بــه 

اتخــاد تصمیمــات مناســبتر کمــک خواهــد نمــود.
کشــورهای دنیــا موضع هــای متفاوتــی را در مقابــل رمــزارزش اتخــاذ کرده انــد. برخــی از کشــورها بطــور کامــل اســتفاده از ایــن دســت رمزارزهــا را ممنــوع 
ــه  ــز ب ــل گروهــی از کشــورها نی ــف هســتند، در مقاب ــال بررســی شــرایط مختل ــرده و در ح ــر اتخــاذ ک ــی منفعانه ت ــد، برخــی از کشــورهای موضع کرده ان
ــه  ــت ک ــی اس ــه تهدیدات ــت ب ــاره دول ــود، اش ــاهده می ش ــا مش ــب رویکرده ــه در غال ــترکی ک ــه مش ــد. نکت ــا پرداخته  ان ــوزه رمزارزش ه ــذاری در ح قانون گ
ــی و  ــی همچــون خاهــای قانون ــه شفاف ســازی خطرات ــن مــورد کــه بیشــتر توســط بانــک مرکــزی انجــام می شــود ب در حــوزه رمــزارزش وجــود دارد. ای
ــر عهــده  ــا را ب ــر رمزارزش ه ــب ناشــی از ســرمایه گذاری ب ــردازد. برخــی از دولت هــا هــم مســئولیت کامــل عواق ــاال و شــبهه در پشــتوانه می پ نوســانات ب

ــرای  ــزاری ب ــد و بطــور کامــل از قبــول تعهــد در ایــن حــوزه شــانه خالــی می کننــد. دولت هایــی هــم کــه ایــن دســت از ارزهــا را اب ســرمایه گذاران می دان
ــم ســازمان یافته را  ــد، قوانیــن ضــد پولشــویی، ضــد تروریســم و ضــد جرائ ــر اعمــال تروریســتی و پول شــویی تشــخیص داده ان ــی جرایمــی نظی ــن مال تأمی
ــت  ــا فعالی ــه رمزارزش ه ــه در زمین ــی ک ــی و بانک های ــات مال ــرکت ها، مؤسس ــام ش ــورها، تم ــن کش ــد. در ای ــترش داده ان ــا گس ــا رمزارزش ه ــاط ب در ارتب
می کننــد، ملــزم بــه پیــروی از ایــن قوانیــن هســتند و بایــد تاییــد صاحیــت نیــز از مراجــع قضایــی داشــته باشــند. کشــورهایی همچــون کانــادا، اســترالیا، 

ژاپــن، ســوییس و روســیه از ایــن گــروه هســتند.
ــد. در خصــوص اعمــال  ــل توجهــی در خصــوص ســرمایه گذاری در رمزارزش هــا اعمــال کرده ان ــده قاب کشــورهایی هــم هســتند کــه محدودیت هــای بازدارن
محدودیت هــا هــم تفــاوت رویکــرد بیــن ایــن کشــورها دیــده می شــود. برخــی از آن هــا ماننــد ویتنــام، عــراق، پاکســتان، الجزایــر، بولیــوی و مراکــش کلیــه 
ــد و  ــاد نمودن ــی را اتخ ــرد بینابین ــن رویک ــر و بحری ــون قط ــم همچ ــورها ه ــی از کش ــد. گروه ــوع کرده ان ــوزه را ممن ــن ح ــرمایه گذاری ای ــای س فعالیت ه
ــی  ــد، لیتوان ــد. کشــورهایی همچــون چیــن، تایلن ــی اعــام کرده ان ــی را قانون ــد و فعالیــت بین الملل ــی می دانن ــی در ایــن حــوزه را غیرقانون فعالیت هــای داخل
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 نمی داننــد. تعــداد قابــل توجهــی از کشــورها هــم رویکــرد کامــا منفعانــه پیــش گرفته انــد و اقــدام خاصــی در خصــوص ایــن حــوزه در نظــر 

نگرفته انــد. موضــع کشــورهای مختلــف در جــدول 3 آورده شــده اســت.

جدول 3. موضع کشورهای مختلف در برابر رمزارزش

در حال قانونی
ممنوععدم قانون گذاریعدم شمول در قانونقانون گذاری

آلمان
استونی
ژاپن

کره جنوبی
باروس
فرانسه
ایتالیا

استرالیا
روسیه
چین

مکزیک
ایاالت متحده آمریکا

آرژانتین
سوئد
اسپانیا

ایران
هند

جمهوری آذربایجان

عربستان سعودی
برزیل
کلمبیا
عمان

نیجریه 
لهستان
کویت

ترکیه
سوریه
برزیل

پاکستان
ترکیه

مراکش
بولیوی
عراق
الجزایر
شیلی

ــود،  ــتفاده نم ــران اس ــا در ای ــات آن ه ــوان از تجربی ــه می ت ــی از کشــورهایی ک ــوری در برخ ــات رگوالت ــذار و اقدام ــای تاثیرگ ــک نهاده ــه تفکی ــه، ب در ادام
ــود. ــی می ش بررس
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عربســتان، رمزارزهــا و رمزارزش هــا را مشــمول قانــون نمی دانــد. بــه صــورت مشــخص دولــت عربســتان ســعودی آشــکارا اعــام کــرده اســت کــه تصمیــم 
بــه قانون گــذاری در ایــن حــوزه را در ایــن کشــور نــدارد. کمیتــه مالــی عربســتان ســعودی هــم طــی بیانیــه ای 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 آن هــا 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 رمزارزش هــا در عربســتان ســعودی، بــازار ســرمایه و کمیتــه مالــی ایــن کشــور می باشــند. در ایــن کشــور 
بــازار ســرمایه، مطالعاتــی در حــوزه امکان ســنجی توســعه و معرفــی رمزارزش هــا و اثــرات اقتصــادی آن هــا انجــام می دهــد. کمیتــه مالــی عربســتان ســعودی 
ــوص  ــت گذاری در خص ــد، سیاس ــتا می باش ــن راس ــر در ای ــن مؤث ــم قوانی ــی و تنظی ــت مل ــتم های پرداخ ــر سیس ــرد مؤث ــن عملک ــت آن تضمی ــه ماموری ک
ــه طــور مســتقیم رمزارزش هــا را هــدف قــرار  رمزارزش هــا را نیــز در ایــن کشــور عهــده دار اســت. در حــال حاضــر، هیــچ قانونــی در عربســتان ســعودی ب
نمی دهــد. بــا ایــن حــال، وظیفــه فعلــی کمیتــه مالــی عربســتان بــه آن اجــازه می دهــد تــا میــزان مواجهــه موسســات مالــی را نســبت بــه ایــن دارایــی هــا 

ارزیابــی کــرده و بــر عملکــرد آن هــا 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 می کنــد. 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 آن هــا را بــه عنــوان مشــاغل خدمــات پولــی بــه رســمیت شــناخته اند. مــورد دوم اینکــه تمامــی مبــادالت رمزنــگاری نیــاز بــه مجــوز خاصــی دارنــد 
ــرای  ــق آن ب ــده اســت و طب ــگاری ش ــای رمزن ــول ارزه ــای پ ــم در خصــوص کیف ه ــورد ســوم ه ــد. م ــذاری کرده ان ــت الیســنس1 « نام گ ــه آن را »بی ک
کیــف پول هــای ایــن حــوزه بایــد قانون گــذاری صــورت پذیــرد، مــوردی کــه در دنیــا پیــش از ایــن مرســوم نبــوده اســت. قانون گــذاری بــرای کیــف پــول 
ــال و  ــد و انتق ــی گیرن ــوی جــرم و قانون شــکنی را م ــد، جل ــی کنن ــرا م ــدات خــود را اج ــدگان آن، تعه ــه دهن ــه ارائ ــد ک ــان حاصــل کن ــد اطمین ــی توان  م
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ــد. ــری می نماین ــون پیگی ــرای قان ــا اج ــا را ب هویت ه
نهادهــای درگیــر در رگوالتــوری رمزارزش هــا در کانــادا بانــک مرکــزی کانــادا، امــور مالــی کانــادا، مرکــز گــزارش و تحلیــل تراکنــش هــا، نمایندگــی مالــی 

مشــتریان کانــادا، کمیتــه اوراق بهــادار، امــور دارایــی کانــادا می باشــند.
ــیری  ــا در مس ــزارزش ه ــه رم ــد ک ــن می کن ــاد تضمی ــن نه ــد. ای ــازی می کن ــادا ب ــزارزش در کان ــتم رم ــده را در اکوسیس ــش ضمانت کنن ــادا نق ــک کان بان
توســعه یافته انــد 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 می کنــد کــه رمــزارزش هــا بــا سیاســت، قوانیــن و مقــررات فــدرال کانــادا هماهنــگ باشــند. مرکــز 
ــان  ــرد. حصــول اطمین ــررات صــورت نپذی ــد کــه مــوردی خــاف مق ــزارزش نظــارت می کنن ــدگان رم ــر فعالیــت صادرکنن ــل تراکنش هــا ب گــزارش و تحلی
ــی مصــرف  ــه عهــده دارد. نمایندگــی مال ــاد ب ــن نه ــه ای ــواردی اســت ک ــه م ــن ضدپولشــویی و ضــد تروریســم از جمل ــت تعهــدات در حــوزه قوانی از رعای
ــه اوراق  ــر عهــده دار اســت. کمیت ــی را ب ــادا یــک نهــاد دولتــی اســت کــه وظیفــه محافظــت از حقــوق مشــتریان خدمــات و محصــوالت مال ــدگان کان کنن
بهــادار از ســرمایه گــذاران در برابــر شــیوه هــای ناعادالنــه، نادرســت یــا کاهبــرداری در حــوزه رمــز ارزش هــا محافظــت می کنــد. همچنیــن ایــن کمیته هــا 
ــه ثبــات سیســتم مالــی کشــور کمــک می نماینــد. ایــن نهــاد فعالیت هایــی همچــون  ــا کاهــش ریســک سیســتماتیک ناشــی از توســعه رمــز ارزش هــا، ب ب
تدویــن نظامنامــه رمــزارزش بــرای صنایــع و ســرمایه گذاران و شــیوه نامه های برخــورد بــا رمــزارزش را عهــده دار اســت. امــور دارایــی کانــادا هــم از اینکــه 

ــد. ــل می نماین ــان حاص ــد، اطمین ــاد نمی کنن ــی ایج ــن مالیات ــر قوانی ــی از نظ ــا خلل رمزارزش ه

ــی های  ــا بازرس ــور ب ــن کش ــتان های ای ــی اس ــا در برخ ــوزه رمزارزه ــگ در ح ــات ماینین ــل، عملی ــت. در مقاب ــوع اس ــن ممن ــا در چی ــادالت رمزارزش ه مب
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 120 صرافــی رمــزارزش  خــارج از کشــور چیــن کــه بــرای اهــداف تجــاری توســط مشــتریان اســتفاده می شــد 
را نیــز مســدود کــرده اســت. عــاوه بــر ایــن، مقامــات همچنیــن بــه دنبــال مســدود کــردن وب ســایت های مربــوط بــه رمزارزهــا هــم هســتند و از اینکــه 

ــد.  ــری می کنن ــد، جلوگی ــتفاده کنن ــال اس ــای دیجیت ــود از دارایی ه ــای خ ــرای پرداخت ه ــب وکارها ب کس
نهادهــای درگیــر در رگوالتــوری رمزارزش هــا در چیــن شــورای فضــای مجــازی چیــن، وزارتخانــه صنعــت و فنــاوری اطاعــات، وزارتخانــه امنیــت عمومــی و 
کمیتــه رگوالتــوری بانــک و بیمــه چیــن می باشــند. شــورای فضــای مجــازی چیــن نهادهــای آنایــن مربــوط بــه رمزارزش هــا را زیــر نظــر دارد. وزارتخانــه 
ــه فعالیت هــای  ــی ب ــت عموم ــه امنی ــد. وزارتخان ــذاری می نمای ــا را قانون گ ــا رمزارزش ه ــط ب ــی مرتب ــاوری اطاعــات وب ســایت های غیرقانون صنعــت و فن
ــیدگی  ــی رس ــای هرم ــرداری و طرح ه ــوز، کاهب ــدون مج ــرمایه گذاری ب ــای س ــد صندوق ه ــزارزش مانن ــوزه رم ــودن در ح ــی ب ــه غیرقانون ــکوک ب مش
می کنــد. کمیتــه رگوالتــوری بانــک و بیمــه چیــن هــم سیاســتگذاری و نظــارت بــر فعالیت هــای رمــزارزش را در ســطح کان بــه عهــده دارد. تدویــن قوانیــن 

پرداخــت، اتخــاذ سیاســت هایی جهــت حفــظ ثبــات مالــی و نظــارت بــر اجــرای قوانیــن و مقــررات ایــن حــوزه جــز اقدامــات ایــن کمیتــه اســت. 
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ــن  ــرد. ای ــم ک ــزارزش تنظی ــه رم ــادار ب ــت اوراق به ــرای اعطــای وضعی ــدی را ب ــه جدی ــن نام ــی آیی ــارات متحــده عرب ــادار ام ــورس و اوراق به ــازمان ب س
ــرای  ــادی را ب ــم نه ــی ه ــهر ابوظب ــارات در ش ــت. ام ــور اس ــن کش ــا در ای ــات رمزارزش ه ــای معام ــر فعالیت ه ــدرت ب ــال ق ــرای اعم ــه ب ــن مرحل آخری
ــرای  ــاد ب ــن نه ــرده اســت. ای ــدازی ک ــازار راه ان ــن ب ــطه های ای ــایر واس ــان و س ــه ای، متولی ــای مبادل ــه فعالیت ه ــا، از جمل ــای رمزارزش ه ــم فعالیت ه تنظی
ــه پولشــویی و جرائــم مالــی طراحــی شــده  ــا فعالیت هــای رمزارزش هــا، از جملــه خطــرات مربــوط ب ــه طیــف گســترده ای از خطــرات مرتبــط ب رســیدگی ب
اســت. ســازمان تنظیــم مقــررات امــارات اصلی تریــن نهــاد در قانون گــذاری در حــوزه رمــزارزش در ایــن کشــور اســت. ایــن نهــاد دارای قــدرت کامــل در 
ــازار،  ــزان ســرمایه گذاری در ب ــه می ایجــاد، اصــاح و ابطــال قوانیــن ایــن حــوزه اســت. پذیــرش رمزارزش هــا در امــارات، براســاس چندیــن شــرط، از جمل
ــغ و نامشــخص  ــازار انجــام مــی شــود. هــدف از شــروط ایــن اســت کــه از خطراتــی کــه ممکــن اســت رمزارزش هــای نابال امنیــت ســایبری و تقاضــای ب
ســرمایه گذاران را تهدیــد کنــد، جلوگیــری نماینــد. نکتــه جالــب اینکــه فعــا هنــوز لیســت رمزارزش هــای پذیرفتــه شــده، بــرای عمــوم افشــا نشــده اســت.

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 
آنایــن را ممنــوع نکــرده اســت و فعالیت هــای حــوزه رمــزارزش را می تــوان ذیــل آن قــرار داد. فقــط بــا توجــه بــه ناشــناخته بــودن منبــع پول هــای حاصــل 

از رمزارزهــا، براســاس قانــون پولشــویی منــوط بــه ســؤال دربــاره پــول و منبــع آن هســتند.

در ابتــدا اختــاف نظرهایــی بیــن بانــک روســیه و وزارت دارایــی در روســیه وجــود داشــت کــه بــه مــرور بــا حــل ابهامــات، همســویی در قانون گــذاری ایــن 
ــه عنــوان جانشــین پــول  ــه عنــوان پــول اختصاصــی و ب کشــور دیــده می شــود. وزارت دارایــی ایــن کشــور تاکیــد می کنــد کــه مخالــف تعریــف رمــزارز ب

اســت، امــا مبادلــه بــر پایــه آن در کشــور بــا مانــع اســت.
ــه را در روســیه هــدف قــرار  بانــک روســیه در حــال تهیــه یــک چارچــوب قانونــی اســت کــه مســتقیما وضعیــت حقوقــی و اســتفاده از دارایی هــای رمزپای
می دهــد. 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 کان رمــزارزش برعهــده بانــک مرکــزی اســت. ایــن نهــاد بیانیه هایــی رســمی بــه منظــور آگاه ســازی 

ــد. ــادر می کن ــی از آن ص ــای ناش ــا و تهدیده ــا و فرصت ه ــوص رمزارزش ه ــردم در خص م

ــوان مرکــز گــزارش و تحلیــل معامــات  ــا عن ــه نهــادی ب ــه شــده اســت. البت ــرای پرداخــت در اســترالیا پذیرفت ــوان روشــی ب اســتفاده از رمزارزش هــا به عن
اســترالیا1 وجــود 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، برنامه هــای ضــد پولشــویی و مبــارزه بــا تروریســم را اتخــاذ کننــد، هویــت 
ــزارش  ــات گ ــل معام ــزارش و تحلی ــز گ ــه مرک ــزار دالر را ب ــاالی 10 ه ــادالت ب ــن مب ــد و همچنی ــوارد مشــکوک را بررســی  نماین ــد و م مشــتری را تأیی
ــن  ــد. در ای ــر می نمای ــترالیا منتش ــا در اس ــتفاده از رمزارزه ــفافیت اس ــت ش ــی را جه ــز، نظام نامه های ــترالیا نی ــذاری  اس ــرمایه گ ــت و س ــه امنی ــد. کمیت دهن
ــان در ســرمایه گذاران  ــه امنیــت و ســرمایه گذاری2 اســترالیا ایجــاد اطمین ــی کمیت ــد. هــدف اصل نظام نامه هــا رمزارزش هــای واجــد شــرایط معرفــی می گردن
از میــزان صحــت و اعتبــار رمزارزش هاســت. به صــورت کلــی رگوالتــوری و نظــارت بــر رمزارزش هــا در اســترالیا بر عهــده ایــن نهــاد اســت. بانــک اســترالیا 
ــا و  ــایی تهدیده ــس از شناس ــاد پ ــن نه ــده دارد. ای ــترالیا بر عه ــی اس ــرای سیاســت های پول ــا را ب ــای رمز ارزش ه ــایی پیامده ــی و شناس ــه بررس ــم وظیف ه

1AUSTRAC
2ASIC



رمزارزش در ایران؛ خیلی دور؛ خیلی نزدیک 

3233

ــازار، خــود بانــک   ــم ب ــرای تنظی ــرار می دهــد. در شــرایط خــاص ب ــار مراجــع ذی صــاح و قانونگــذاران ایــن حــوزه ق فرصت هــا، اطاعــات الزم  را در اختی
ــن کشــور را دارد. ــن سیاســت هایی در ای هــم مجــوز تدوی

فعالیــت در حــوزه رمــزارزش در ژاپــن قانونــی اســت. آژانــس خدمــات مالــی ژاپــن بــا تدویــن دو قانــون بــا نام هــای قانــون »اصــاح صنــدوق ژاپــن« و قانــون 
ــه اجــرا درآمدنــد، ســعی بــر نظام منــد نمــودن حــوزه رمــزارزش در ایــن کشــور نمــود. همچنیــن  »خدمــات پرداختــی اصــاح شــده« کــه ســال گذشــته ب
ــام بیــت کویــن و ســایر رمزارزهــا کــه بصــورت آنایــن معاملــه می شــوند را در یــک گــروه بنــام »رمــزارزش« ادغــام کنــد.  ایــن نهــاد تصمیــم گرفــت ن
دولــت ژاپــن امیــدوار اســت بــا قانونــی نمــودن رمزارزش هــا، تهدیــدات ناشــی از آن را بــه حداقــل برســاند. بانــک ژاپــن نیــزدر ایــن راســتا وظایفــی همچــون 
شناســایی تغییــرات در خدمــات و ســاختارهای مالــی ناشــی از رمزارزش هــا و انجــام تحقیقــات در مــورد ایــن فنــاوری را بــه عهــده دارد. ایــن نهــاد بــه عنــوان 
ــی و اقتصــاد ژاپــن هــم وظیفــه نظــارت و  یــک کاتالیــزور و تســهیلگر در راســتای توســعه رمــزارزش در اقتصــاد ژاپــن ایفــای نقــش می نمایــد. وزارت مال

ــده دارد. ــا را بر عه ــارت رمزارزش ه ــه تج ــوط ب ــی مرب ــن مالیات ــرای قوانی ــزی و اج ــه و برنامه ری ــای رمزپای ــارت دارایی ه ــر تج ــذاری ب قانون گ

ــزی در حــال  ــه می شــوند. اندون ــوان کاال در نظــر گرفت ــه عن ــن کشــور ب ــزی، رمزارزش هــا در ای ــادالت کاالی اندون ــوری مب ــه رگوالت ــم کمیت ــق تصمی طب
مطالعــه به منظــور تدویــن قوانیــن جامــع در حــوزه رمــزارزش اســت. مرکــز گــزارش و تحلیــل تراکنش هــا، وظیفــه نظــارت بــر صحــت عملکــرد رمزارزش هــا 
را در اندونــزی بر عهــده دارد. بانــک اندونــزی نیــز بــر اعتبــار رمزارزش هــا و اثــرات احتمالــی بلندمــدت آن هــا بــر وضعیــت پایــداری سیســتم پولــی و مالــی 
ایــن کشــور نظــارت می نمایــد. وزارت امــور مالــی اندونــزی نیــز بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن کشــور، طبــق آیین نامــه فعلــی رمزارزش هــا اشــیاء مشــمول 

مالیــات محســوب می شــوند، در حــال بررســی و طراحــی ســازوکاری بــه منظــور اخــذ مالیــات از فعالیت هــای حــوزه رمــزارزش اســت.

رمزارزش هــا در ایــن کشــور قانونــی هســتند. وزارت دارایــی آلمــان از برخــورد بــا رمزارزهــا بــه عنــوان ارز یــا حتــی پــول الکترونیکــی خــودداری می کنــد، 
امــا رمزارزش هــای بــا پشــتوانه را بــه عنــوان نوعــی» پــول خصوصــی« طبقه بنــدی می کنــد. همچنیــن در ایــن کشــور ماینینــگ نیــاز بــه مجــوز نــدارد و 
قانونــی محســوب می شــود. امــا در خصــوص ایجــاد پلتفرم هــای مبادلــه یــا رمزارزش هــای 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 می باشــند. کمیتــه 
ــر مؤسســات ارائه دهنــده خدمــات رمــزارزش و  ــه عهــده دارد. همچنیــن نظــارت ب ــه رمزارزش هــا را ب ــوط ب ــی فــدرال اقدامــات اجرایــی مرب سرپرســتی مال
زیرســاخت های مالــی ایــن حــوزه نیــز بــر عهــده ایــن نهــاد اســت. در کنــار ایــن نهــاد بانــک فــدرال آلمــان هــم کــه وظیفــه نظــارت بــر کلیــه فعالیت هــای 
ــی آلمــان هــم قانون گــذاری حــوزه  ــور مال ــد. وزارت ام ــزارزش را پایــش می نمای ــات کان در خصــوص رم ــن کشــور را عهــده دار اســت، اقدام ــی در ای مال

ــد. ــام می ده ــان را انج ــور آلم ــا در کش رمزارزش ه

رمزارزش هــا در ایــن کشــور قانون گــذاری نشــده اند و خــا قانونــی در ایــن حــوزه وجــود دارد، امــا اقداماتــی در ایــن خصــوص شــروع شــده اســت. دولــت 
ــگاری و مفاهیــم باکچیــن تشــکیل داده اســت. ایــن گــروه کاری در  ــرای بررســی مفاهیــم رمزن ــی یــک کارگــروه نظارتــی رمــزارزش  را ب آفریقــای جنوب
ایــن کشــور ایجــاد شــده اســت تــا یــک چارچــوب نظارتــی در سراســر کشــور تشــکیل شــود. بانــک آفریقــای جنوبــی بــا اینکــه رمزارز هــا را اوراق بهــادار 
محســوب نمی کنــد، در مــورد موضــع خــود در مــورد خریــد و انتقــال رمزارزهــا، راهنمــا صــادر کــرده اســت. نهادهــای درگیــر در حــوزه رمــزارزش در ایــن 
ــه  ــی وظیف ــای جنوب ــک آفریق ــن کشــور می باشــند. بان ــی ای ــه مل ــات و خزان ــی و مالی ــی، ســازمان دارای ــی، مرکــز هــوش مال ــای جنوب ــک آفریق کشــور بان
سیاســت گذاری در حــوزه رمزارزش هــا را در ایــن کشــور عهــده دار اســت. مرکــز هــوش مالــی، نظــارت می کنــد تــا اقدامــات غیرقانونــی ماننــد پولشــویی و 
تامیــن مالــی تروریســم در ایــن حــوزه رخ ندهنــد. ســازمان دارایــی و مالیــات بــه امــور مالیاتــی در خصــوص رمزارزش هــا در ایــن کشــور می پــردازد، چــرا 
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کــه در ایــن کشــور بــه رمزارزش هــا مالیــات تعلــق می گیــرد. خزانــه ملــی هــم بــر پیامدهــای حاصــل از رمزارزش هــا بــر سیســتم های مالــی ایــن کشــور 
ــد. ــارت می کن نظ

ــن  ــد. اصلی تری ــوزه می باش ــن ح ــذاری در ای ــال قانون گ ــور درح ــن کش ــدارد و ای ــود ن ــا وج ــرای رمزارزش ه ــد ب ــخصی در هن ــون مش ــر قان ــال حاض در ح
نهــاد درگیــر در حــوزه رمــزارزش در ایــن کشــور بانــک هنــد می باشــد. ایــن بانــک وظیفــه ای قانونــی بــرای تنظیــم مســتقیم رمزارزش هــا نــدارد، امــا بنــا 
بــه ضــرورت وظیفــه ی فعلــی وی بــه آن اجــازه مــی دهــد تــا میــزان مواجهــه  موسســات مالــی در برابــر رمزارزش هــا را ارزیابــی کنــد و بــر عملکــرد آنهــا 
نظــارت نمایــد. در حــال حاضــر قانون گــذاران ایــن کشــور دغدغه هایــی همچــون پولشــویی، نحــوه دریافــت مالیــات و مدیریــت کیف پول هــای ایــن حــوزه 

ــند. ــرای آن می باش ــت گذاری ب ــال سیاس ــد و در ح را دارن

 

رمزارزش در ایران
منافع، چالش ها و بازیگران کلیدی 
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             منافع رمزارزش در ایران
رمــزارزش  بــا ماهیــت تحولــی اش می توانــد نقــش کلیــدی در حــل مســائل 
ــی  ــا چالش های ــن اســت ب ــعه آن ممک ــار توس ــد و در کن ــته باش کشــور داش
بــرای کشــور همــراه باشــد. در ایــن بخــش از گــزارش بــه بررســی منافــع و 

ــم پرداخــت. ــران خواهی ــزارزش در ای ــای رم چالش ه
ــزارزش  ــه رم ــور ک ــر کش ــال حاض ــائل ح ــی مس ــه برخ ــی ب ــدا نگاه در ابت

ــم.  ــد، بیندازی ــا کن ــش ایف ــا نق ــل آن ه ــد در ح می توان

. ناهنجاری های ساختار اقتصادی
 شــفافیت اقتصــادی  بــه معنــای در دســترس قــرار دادن داده هــای بیشــتر و 
ــی  ــت. برخ ــرکت ها اس ــایر ش ــا و س ــی بانک ه ــت مال ــورد وضعی ــر در م بهت
از اقتصاددانــان معتقدنــد کــه شــفافیت یکــی از موثرتریــن روش هــای تنظیــم 
ــی بازارهــای  اقتصــاد اســت. پاســخگویی و مســئولیت پذیری، افزایــش کارای
ــع ســرمایه ای، حــذف  ــه مناب ــی، تخصیــص بهین ــی، کشــف قیمــت واقع مال
ــام  ــتقرار نظ ــی و اس ــرمایه گذاری خارج ــهیل س ــی، تس ــای اطاعات رانت ه
ــت.  ــی اس ــفافیت اطاعات ــتاوردهای ش ــن دس ــرکتی مهم تری ــت ش حاکمی
ــح،  ــرد صحی ــتن عملک ــورت داش ــرمایه، ارز و کاال در ص ــول، س ــای پ بازاره
اثــر مثبــت و قابل ماحظــه ای بــر روی متغیرهــای کان اقتصــادی دارنــد و 
توســعه ایــن بازارهــا، نقــش بســزایی در فراینــد رشــد اقتصــادی هــر کشــور 
ــامل  ــران ش ــاد ای ــاختاری اقتص ــای س ــئله ناهنجاری ه ــد. مس ــا می کن ایف
ــر  ــد ب ــرمایهگذاری غیرمول ــه س ــت و غلب ــه نف ــتگی ب ــفافیت، وابس ــدم ش ع

ــرد. ــرار می گی ــم کشــور ق ــره مســائل مه ــد در زم مول

. فساد اداری در برخی ساختارها
ــاخصه های  ــی از ش ــور، یک ــر کش ــی ه ــای سیاس ــاد در نظام ه ــرل فس  کنت
ــکل  ــتمی  و مش ــاد سیس ــت. فس ــدی دولت هاس ــوب و کارآم ــی خ حکمران
اســتفاده از قــدرت بــرای کســب منافــع شــخصی چــه به صــورت سیاســی و 
ــه  ــا ب چــه به صــورت اقتصــادی یکــی از چالش هــای عمــده حاضــر دولت ه
ــاد  ــش اعتم ــاالری و کاه ــن، خویشاوندس ــدی قوانی ــد. ناکارآم ــاب می آی حس
ــه  ــته ازجمل ــال های گذش ــی در س ــزرگ مال ــادهای ب ــی از فس ــی ناش عموم
ــازمانی از  ــفافیت س ــوده اســت. پاســخگویی و ش ــاد ب ــل گســترش فس عوام

ــه کاهــش فســاد شــود. ــد منجــر ب ــی اســت کــه می توان ــه عوامل جمل

. عدم تمایل به سرمایه گذاری داخلی و خارجی
 ســرمایه گذاری در اقتصــاد بــه معنــی حفــظ و افزایــش تــوان تولیــدی جامعــه 
اســت. متاســفانه کشــور سال هاســت کــه نتوانســته اســت موجــودی ســرمایه 
خــود را بــه طــرز مناســبی بهبــود بخشــد. تکیــه بــر منابــع نفتــی بــرای تامین 
مالــی مخــارج عمرانــی و بــروز اثــر برون رانــی بخــش خصوصــی از اقتصــاد 
در دوران رونــق ایــن درآمدهــا، عمــا کشــور را در دوران افــول درآمدهــای 
ــرده اســت.  ــه ک ــرمایه گذاری بخــش خصوصــی مواج ــای س ــا تنگن ــی ب نفت
ــوده  ــع در ســرمایه گذاری نب ــه صــرف مناب ــب ب ــم راغ بخــش خصوصــی ه

ــازی در بازارهایــی  اســت و ترجیــح می  دهــد وجــوه خــود را صــرف ســفته ب
مثــل بــازار مســکن و طــا و ارز و غیــره کنــد کــه در واقــع محــرک بخــش 
تولیــدی در جامعــه محســوب نمی شــود. اســتفاده از ســرمایه گذاری خارجــی 
نیازمنــد ثبــات داخلــی و منطقــه ای اســت، چــرا کــه عــدم قطعیت هــای متعدد 
داخلــی و منطقــه ای می توانــد بــه عنــوان یــک مانــع اصلــی افزایــش دهنــده 
ریســک در ایــن مســیر تلقــی شــود بــه نحــوی کــه هزینــه ســرمایه گذاری 
را افزایــش داده و ســود مــورد انتظــار را بــه همــان ترتیــب کاهــش دهــد. بــه 
ــی و  ــوع داخل ــم از ن ــادی ه ــرمایه گذاری اقتص ــه س ــه ب ــد توج ــر می رس نظ
ــای  ــن اولویت ه ــی از مهم تری ــال 1397 یک ــی آن در س ــوع خارج ــم از ن ه
مدیــران و سیاســت گذاران باشــد کــه می توانــد از مســیر شــکل دهی 
بازارهــای مناســب و در رأس آن تعمیــق بازارهــای مالــی و همچنیــن تکیــه 

بــر بهبــود فضــای کســب وکار محقــق شــود.

. تحریم ها
کلیــدی  بازیگــران  اذهــان  در  شــکل گرفته  نااطمینانی هــای  گســترش 
ــده در  ــال ش ــای اعم ــدید تحریم ه ــل تش ــه دلی ــور ب ــادی کش ــه اقتص عرص
ســال  گذشــته، بــه تضعیــف تــوان اقتصــادی کشــور منجــر شــده اســت. از این 
رو در ســال  جــاری کــه همچنــان عــدم قطعیــت نســبت بــه تقلیــل تنش هــای 
بین المللــی و رفــع تحریم هــا وجــود دارد، ســردرگمی بازیگــران ایــن حــوزه، 

همچنــان ادامــه خواهــد داشــت.
رمــز ارزش بــا توجــه بــه ویژگی هــای منحصــر بفــرد و ماهیــت تحولــی اش 
می توانــد در بهبــود مســائلی کــه اشــاره شــد، نقش آفرینــی نمایــد. در ادامــه 

بــه تفصیــل منافــع حاصــل از توســعه رمــزارز در کشــور بررســی می شــود.

. حفظ ارزش دارایی ها
ــا افزایــش لحظــه ای و غیــر قابــل پیش بینــی قیمــت دالر در ســال اخیــر،  ب
ــت  ــه از دس ــد و دغدغ ــه می کنن ــا دالر مقایس ــود را ب ــای خ ــراد دارایی ه اف
دادن ارزش دارایی هــای خــود را دارنــد، بــه همیــن دلیــل بــه خریــد طــا و 
ــه طــا آســان تر اســت چــرا کــه  ــد دالر نســبت ب ــد. خری دالر روی می آورن
ــا مبلغــی حــدود 12 هــزار تومــان خریــد یــک دالر امکان پذیــر اســت امــا  ب
ــد  ــغ بای ــن مبل ــر ای ــرم طــای خــام، حــدودا 30 براب ــک گ ــد ی جهــت خری
ــه  ــل آن ب ــا و تبدی ــردن دارایی ه ــز ک ــا توکنای ــزارزش ب ــود. رم ــت ش پرداخ
واحدهــای کوچــک، بــه افــراد بــا هــر تــوان مالــی اجــازه خریــد طــا و ملــک 
را می دهــد و ایــن موضــوع عــاوه بــر تضمیــن حفــظ ارزش دارایــی، آرامــش 

روانــی مــردم را افزایــش خواهــد داد.

. نقش آفرینی به عنوان وثیقه
 در حــال حاضــر افــراد جهــت گرفتــن وام و خریدهــای قســطی بــا مشــکل 
ــه رو هســتند، در صورتــی کــه دارایی هــای فریــز شــده ای  اعتبارســنجی رو ب

ــه  ــن و ســفته، از آن ب ــه ضام ــاز ب ــدون نی ــا، ب ــردن آن ه ــا پشــتوانه ک ــا، ب ــن دارایی ه ــق فعال ســازی ای ــد از طری ــه می توانن ــد ک ــک دارن ــد طــا و مل مانن
عنــوان وثیقــه اســتفاده کننــد.

. منبع درآمدی غیرقابل تحریم
ــا  ــه رمزارزش ه ــا ک ــد. از آنج ــته باش ــراه داش ــه هم ــور ب ــرای کش ــم ب ــل تحری ــدی غیرقاب ــع درآم ــک منب ــد ی ــا می توان ــتخراج رمزارزش ه ــاماندهی اس  س
متمرکــز نیســتند و بــه یــک کشــور خــاص تعلــق ندارنــد، هیــچ نهــادی و کشــوری نمی توانــد جلــوی تبــادالت آنهــا را بگیــرد. بنابرایــن کشــور در شــرایط 
ــول و نقدینگــی کــه در خــارج از کشــور دارد دچــار مشــکل نخواهــد شــد و هزینه هــای بســیار  ــرای دریافــت پ ــا وجــود تحریم هــا ب اقتصــادی خــاص و ب

ــرد.  ــق حــذف واســطه ها پرداخــت خواهــد ک ــری را از طری کمت

. منبع درآمد مالیاتی
بــا توجــه بــه وابســتگی ایــران بــه درآمدهــای نفتــی و اعمــال تحریم هــا در شــرایط کنونــی، نمی تــوان بــه درآمــد نفتــی تکیــه کــرد. بنابرایــن نیــاز بــه یــک 
ــا  ــن ب ــی می باشــد. بنابرای ــی، افزایــش درآمدهــای مالیات ــور از اقتصــاد نفت ــد  وجــود دارد؛ یکــی از راه  هــای عب ــن کاهــش درآم ــران ای ــرای جب چشــم انداز ب
ســاماندهی اســتخراج رمزارزش هــا و اعمــال قانــون و مقــررات مالیاتــی بــر آنهــا، عــاوه بــر دســتیابی بــه درآمــد می تــوان شــفافیت در ایــن زمینه)تبــادل 

رمزارزش هــا و عــدم سواســتفاده از آنهــا( را نیــز افزایــش داد. 

. تســهیل مبــادالت اقتصــادی)در داخــل و خــارج از مرزهــا(، افزایــش شــفافیت و توســعه  خدمــات مالــی و پرداخــت در نظــام 
بانکــی کشــور

ــه ویــژه در ســطح بین المللــی(، هزینه هــای باالیــی اســت کــه توســط نهادهــای واســط دریافــت می گــردد؛  یکــی از معایــب نظام هــای متعــارف پرداخت)ب
امــا در ایــن نظــام جدیــد، بــه دلیــل فقــدان نهادهــای واســط، هزینه هــای معاماتــی بســیار اندکــی وجــود دارد. و از آنجایــی کــه انتقــاالت در ایــن سیســتم 
بــه صــورت فــرد بــه فــرد صــورت می پذیــرد در کمتــر از چنــد دقیقــه وجــه از حســاب فــردی بــه فــرد دیگــر منتقــل می شــود. در صــورت نیــاز بــه ســرعت 
باالتــر، هــر فــرد می توانــد بــا تعریــف کارمــزدی بــرای تراکنــش خــود ســرعت انتقــال وجــه خــود را افزایــش دهــد. درحالــی کــه در سیســتم کنونــی، ســرعت 
ــه  ــه عــدم دسترســی ب ــف از جمل ــل مختل ــه دالی ــراد ب ــر اســت. از طــرف دیگــر بســیاری اف ــدد باالت ــی متع ــل وجــود واســطه های مال ــال وجــه به دلی انتق
امکانــات، عــدم اعتمــاد بــه نظــام بانکــی و یــا بــه دلیــل دارایــی و پس انــداز محــدود خــود از نظــام فعلــی اســتفاده نمی کننــد. تبدیــل دارایــی بــه رمــزارزش  
ــا فرصــت  ــروز رفتارهــای ناســالم ی ــد از ب و تبــادل آنهــا در بســتر باکچیــن، یــک زنجیــره شــفاف، کارآمــد و قابــل اعتمــاد را ایجــاد می کنــد کــه می توان

طلبانــه افــراد حاضــر در زنجیــره عرضــه جلوگیــری کنــد و شــفافیت و اعتمــاد را افزایــش می دهــد. 

. 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 رمزارزش هــا، ارســال پــول و دارایــی از یــک نقطــه کــره زمیــن 
ــا ســایر کشــورها باعــث بلوکــه  ــا کمتریــن کارمــزد ممکــن ســاخته اســت. از طرفــی تحریم هــا و وجــود تنــش ب ــه نقطــه دیگــر آن را بســیار ســریع و ب ب
ــودن  کــردن امــوال و دارایی هــای بســیاری از افــراد در خــارج از مرزهــا و دخالــت مســتقیم دولت هــا در ایــن مســئله شــده اســت. از آنجــا کــه ناشــناس ب
از مهمتریــن ویژگی هــای ارائــه رمزارزش هــا در بســتر باکچیــن اســت، بنابرایــن اگــر امــوال بــه رمــزارزش تبدیــل شــوند، امــکان دخالــت و مصــادره آنهــا 

ــد. ــر نمی باش ــا امکان پذی ــا عم ــط دولت ه توس

. کاهش قیمت  با حذف میانجی ها
ــل  ــدی حداق ــوع معامــات غیرنق ــرای هــر ن ــی ســنتی، ب ــد. در سیســتم مال ــن می برن ــا را در معامــات از بی  فناوری هــای رمزنگاری شــده نقــش میانجی ه
بــه یــک واســط قابــل اعتمــاد نیــاز اســت. در فنــاوری دفتــر کل توزیــع شــده فرآینــد تأییــد و ثبــت اطاعــات توســط هــر کســی کــه در سیســتم غیرمتمرکــز 
باشــد، بــه صــورت شــفافی انجــام می شــود. در عیــن حــال فنــاوری یــک راه حــل معتبــر بــرای مشــکل دوبــار خــرج کــردن اســت، درواقــع پولــی کــه بــه 

ــار خــرج نمی شــود.  ــه می شــود دوب ــی معامل صــورت دیجیتال

. ایجاد شفافیت
ــی  ــدان معن ــن ب ــرد. ای ــتکاری ک ــوان دس ــات را نمی ت ــده در تعام ــت ش ــات ثب ــد. اول؛ اطاع ــاوری را تشــکیل می دهن ــن فن ــی ای ــی ارزش واقع  دو ویژگ
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اســت کــه ســوابق ثبــت شــده قطعــی هســتند. دوم، اصــل ایجــاد اجمــاع و توافــق در دفتــر کل توزیــع شــده انگیزه هایــی را بــرای مشــارکت کنندگان بــرای 
ــات  ــرای انتشــار اطاع ــی ب ــادل خوب ــی، تع ــا زیرســاخت های داخل ــع شــده ب ــر کل توزی ــاوری دفت ــن فن ــرده اســت. بنابرای ــح ایجــاد ک گزارش دهــی صحی

ــد.  ــه روزرســانی اطاعــات کمــک کنن ــی و ب ــه ردیاب ــد ب ــه می توانن ــدی هســتند ک ــوارد نوآوری هــای قدرتمن ــن م ــد. ای ــح فراهــم می کن صحی

. تسهیل سرمایه گذاری و تامین مالی
ــا را تســهیل کــرده و  ــه همت ــا ب ــال باکچیــن( تعامــل همت ــع شــده)برای مث ــر کل توزی ــگاری و نگه داشــتن ســوابق غیرمتمرکــز در دفت  فناوری هــای رمزن
امــکان صــدور و انتشــار رمزارزش هــا را فراهــم می کنــد . اخیــراً از آن هــا به عنــوان راهــی بــرای افزایــش ســرمایه گذاری و تأمیــن مالــی ماننــد اســتفاده از 
عرضــه اولیــه ســکه اســتفاده می شــود. 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 می گیــرد.

. دور زدن تحریم ها
 اســتفاده از رمــزارزش داخلــی می توانــد بــرای مقابلــه بــا تحریم هــا نیــز راهــکار خوبــی باشــد. بــا ایــن فنــاوری تأثیــرات تورمــی افزایــش نــرخ دالر کاهــش 
می یابــد و اگــر پشــتوانه ایــن ارز را نفــت، طــا یــا گاز قــرار دهیــم و اگــر ایــن ارزش وابســتگی بــه ریــال نداشــته  باشــد، می توانــد بــه خوبــی در مبــادالت 
بین المللــی 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 می شــود.

جدول 4. منافع ناشی از رمزارزش ها برای حل مسائل کشور

منافع ناشی از رمزارزش ها برای حل مسائلمسائل کشور

فساد اداری
ناهنجاری های ساختار اقتصادی

نوسانات نرخ ارز
عدم تمایل به سرمایه گذاری داخلی و خارجی

تحریم ها

 ایجاد شفافیت 
کاهش قیمت ها با حذف میانجی ها

ایجاد امکان خرید طا و ملک برای تمامی افراد
عدم تعلق به یک کشور و امکان استفاده در سطح جهانی
دور زدن تحریم ها به واسطه غیرمتمرکز بودن رمزارزش

              
                چالش های رمزارزش در ایران

توســعه رمــز ارزش در کشــور بــا تمــام منافعــی کــه پیشــتر بــه آن اشــاره شــد؛ بــا چالش هــا و ابهاماتــی رو بروســت. یکــی از چالش هــای 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.
ــران« منتشــر کــرد، تصریــح شــده کــه  ــر تنظیم گــری رمزینه ارزهــا در اقتصــاد ای ــوان » مقدمــه ای ب ــا عن در گزارشــی کــه مرکــز پژوهش هــای مجلــس ب
رمزارزهــای مختلــف ماهیت هــای متفاوتــی دارنــد و نمی تــوان بــا یــک رویکــرد بــا تمامــی آن هــا برخــورد نمــود.  برخــی از رمزارزهــا بــر پایــه باکچیــن 
عمومــی هســتند و ماهیــت و کاربردشــان بیشــتر ناظــر بــر کاال اســت؛ برخــی دیگــر کــه بــر روی باکچیــن خصوصــی تعریــف می  شــوند و ماهیتــی نزدیــک 
بــه پــول دارنــد، گروهــی را هــم می توانیــم توکن  هــا در نظــر بگیریــم کــه بــه اوراق بهــادار و ســهام شــباهت بیشــتری دارنــد. بنابرایــن از منظــر فقهــی و 

ــا هریــک روبــرو گردیــم. شــرعی نمی  شــود یــک حکــم کلــی داد، بلکــه بایــد به صــورت اقتضایــی ب
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 می  شــود عبــارت 
اســت از اینکــه آیــا اســتفاده از رمزارزهــا، مســلمین و جامعــه اســامی را متضــرر و منافــع آن را تهدیــد می  کنــد یــا خیــر؟  از طرفــی آیــا رمزارزهــا، مفاهیمــی 

همچــون عدالــت، امانــت داری و حفــظ مالکیــت افــراد را می تواننــد بــه نحــو احســن پوشــش دهنــد یــا خیــر؟

رمــز ارزش بــا توجــه بــه اینکــه بازنمایــی دیجیتالــی از ارزش اســت و برپایــه 
ــه  ــبت ب ــاوت نس ــرایطی متف ــد، ش ــعه می یاب ــی توس ــردن دارای ــز ک توکنای
ــات  ــیاری از ابهام ــن دارد و بس ــد بیت کوی ــتوانه مانن ــدون پش ــای ب رمزارزه

ــودن رمــزارزش مطــرح نیســت. ــه پشــتوانه دار ب ــا توجــه ب مطــرح در آن ب
چالــش بعــدی در خصــوص بحــث اعتمــاد بــه رمــزارزش اســت. بــا توجــه بــه 
اینکــه رمزارزش هــا توســط صرفــا یــک نهــاد حاکمیتــی توســعه نمی یابنــد، 
ایــن ابهــام وجــود دارد کــه اعتمــاد ســرمایه گذاران چگونــه بایــد جلــب شــود. 
ــا برخــی نهادهــای تاثیرگــذار ماننــد بانک هــا  در ایــن خصــوص همــکاری ب
ــد در ایجــاد اعتمــاد عمومــی مثمــر ثمــر باشــد. بدیــن صــورت کــه  می توان
ــد.  ــت نمای ــتوانه آن را ضمان ــده و پش ــر ش ــای منتش ــک توکن ه ــک بان ی
همچنیــن اتخــاذ سیاســت هایی همچــون جلوگیــری از اهرم ســازی ســرمایه 
ــز شــده،  ــا دارایــی فری ــودن توکن هــای منتشــر شــده ب ــر ب ــه نظی ــر ب و نظی

ــر باشــد. ــد در ایجــاد اعتمــاد عمومــی موث می توان
چالــش دیگــر هــم رابطــه توســعه رمزارزش هــا بــا ارزش پــول ملــی 
ــرخ ارز و طــا، کاهــش ســود بانکــی و از  ــه نوســانات ن ــا توجــه ب اســت. ب
طــرف دیگــر رکــود اقتصــادی، شــاهد تمایــل بیشــتر مــردم بــه فریــز کــردن 
ســرمایه های خــود در غالــب دارایی هایــی 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 ســرمایه های 
فریــز شــده و توکنایــز کــردن آن هــا افزایــش می یابــد و بدیــن ترتیــب ایــن 
ــن تلقــی  ــرای اقتصــاد کشــور ارزش آفری ــن ب ســرمایه هایی کــه بیــش از ای
ــل  ــا کاهــش می ــرور ب ــه م ــده و ب ــه ایجــاد ارزش ش ــدند،  وارد چرخ نمی ش
ــا،  ــون ط ــرمایه هایی همچ ــتفاده از س ــدون اس ــت ب ــه نگهداش ــی ب عموم
زمیــن و ارز بــه رشــد اقتصــاد و بــه تبــع آن رشــد ارزش پولــی کمــک خواهــد 

کــرد.
از اصلی تریــن چالش هــا در توســعه رمــزارزش در  نهایــت یکــی  و در 
ــن  ــه توســعه ســریع ای ــه ب ــا توج ــی اســت. ب ــای قانون کشــور وجــود خاه
مفهــوم در جهــان و آنچــه کــه پیشــتر در ایــن گــزارش در خصــوص نقــش 
تحول آفریــن آن مطــرح شــد، بحــث رگوالتــوری و سیاســتگذاری رمــز ارزش 
در کشــور بــه عنــوان یــک ضــرورت اجتنــاب ناپذیــر مطــرح اســت. در ایــن 
ــورس و  ــک مرکــزی، ســازمان ب ــه نهادهــای سیاســتگذار همچــون بان زمین
اوراق بهــادار، مجلــس شــورای اســامی، دادســتانی و وزارت اقتصــاد و امــور 
دارایــی بایــد دســت بــه دســت هــم دهنــد و خاهــای قانونــی ایــن حــوزه 
ــن مســیر از نقــش  مراکــز  ــد. در ای ــر طــرف نماین ــن زمــان ب را در کوتاهتری
ــن  ــد. ای ــل ش ــد غاف ــم نبای ــگاه ها ه ــون دانش ــی همچ ــی و پژوهش آموزش
ــوزه در  ــن ح ــی ای ــه دانش ــعه بدن ــدی در توس ــش کلی ــد نق ــا می توانن نهاده

ــد. کشــور، ایفــا نماین

              بازیگــران کلیــدی اکوسیســتم رمــزارزش 
ایران در 

رمــزارزش مفهومــی جدیــد در ایــران بــه حســاب می آیــد کــه بــا توجــه بــه 
ــه ارمغــان خواهــد  ــا خــود ب ــادی را ب ــب توضیــح داده شــده، منافــع زی مطال

داشــت. جهــت اســتفاده از ایــن منافــع در عصــر دیجیتــال، نیازمنــد طراحــی 
یــک اکوسیســتم هســتیم و یــک ســازمان بــه تنهایــی قــادر بــه خلــق ارزش 
ــا  نخواهــد بــود. اکوسیســتم بــه زبــان ســاده همــکاری پویــای ســازمان ها ب
هــم در قالــب یــک شــبکه جهــت خلــق ارزش و کســب منفعــت اســت کــه 
ــود. جهــت طراحــی  ــر تمــام سیســتم تاثیرگــذار خواهــد ب عملکــرد اعضــا ب
اکوسیســتم، پــس از انتخــاب مــدل، تحلیــل بازیگــران کلیــدی ایــن حــوزه 
بــا  شناســایی و طبقه بنــدی آن هــا، صــورت خواهــد گرفــت.  بدیــن منظــور 
ــه  ــدل پرداخت ــوم اکوسیســتم و نحــوه انتخــاب م ــه تشــریح مفه ــدا ب در ابت
ــد  ــران بررســی خواه ــزارزش در ای ــدی رم ــران کلی می شــود و ســپس بازیگ

شــد.
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واژه اکوسیســتم کســب و کار ابتــدا توســط مــور1  در ســال 1993 مطــرح 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.

جدول 5. تعاریف مختلف اکوسیستم
تعریفسالمنبعردیف

ــد 1996مور1 ــی مانن ــاط ضعــف چارچوب های ــر نق ــد ب اکوسیســتم کســب و کار می توان
اتحادهــای اســتراتژیک و ســازمان های مجــازی غلبــه کنــد و قــدرت، 

ــر اکوسیســتم اســت. ــده رهب ــن کنن تعیی
ــب و 1993مور2 ــتم کس ــت، اکوسیس ــود در طبیع ــتم های موج ــه اکوسیس ــه ب ــا توج ب

ــه  ــای نوآوران ــون ایده ه ــازمان ها پیرام ــکل گیری س ــت از ش ــارت اس کار عب
کــه عــاوه بــر رقابــت، جهــت ســاخت محصــول، ارائــه خدمــت و بــرآورده 

ــد. ــا یکدیگــر همــکاری می کنن ــردن نیازهــای مشــتری، ب ک
ــتم 2004یانسیتی و لوین2 3 ــای اکوسیس ــک از اعض ــر ی ــی، ه ــتم های بیولوژیک ــد اکوسیس همانن

ــذار  ــایر اعضــا و ســامت اکوسیســتم تاثیرگ ــرد س ــر عملک کســب و کار، ب
ــول  ــرم و محص ــد از پلتف ــود می توانن ــرد خ ــود عملک ــت بهب ــتند و جه هس

ــد. ــتفاده کنن ــایر اعضــا اس س
ــیعی از 2005پلوتونیمی3 4 ــه وس ــه از مجموع ــت ک ــاختاری پویاس ــب و کار س ــتم کس اکوسیس

ــگاهی و  ــز دانش ــد مراک ــذار مانن ــازمان های تاثیرگ ــی و س ــای دولت نهاده
ــر سیســتم تاثیرگــذار اســت. ــی تشــکیل شــده کــه عملکردشــان ب تحقیقات

ــبکه دارد. 2007انگرانی  و همکاران54 ــک ش ــا ی ــیع تر از صرف ــی وس ــب و کارکار مفهوم ــتم کس اکوسیس
یــک اکوسیســتم شــامل صاحبــان، ذی نفعــان و تمامــی نهادهــای تاثیرگــذار 

ــت.  ــی اس ــای صنف ــت و انجمن ه ــد دول مانن

بــا توجــه بــه مطالــب جــدول فــوق می تــوان نتیجــه گرفــت بــرای تعریــف اکوسیســتم کســب وکار بیشــتر از اســتعاره اکوسیســتم های 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، 
ــرمایه گذاران،  ــراه س ــه هم ــذار ب ــی و قانون گ ــازمان های دولت ــرد. س ــر می  گی ــب وکار را در نظ ــته کس ــب و کار و هس ــتم کس ــامل اکوسیس ــی ش ــه اصل دو الی
ــه  ــد. بدن ــرار می گیرن ــتم ق ــی اکوسیس ــه خارج ــد، در الی ــابه دارن ــات مش ــوالت و خدم ــه محص ــب ک ــازمان های رقی ــی و س ــای صنف ــکان، اتحادیه ه مال
ــران شناســایی و در  ــزارزش ای ــدی رم ــگاه بازیگــران کلی ــن ن ــا همی ــدی می شــوند.  ب ــدگان در هســته اکوسیســتم طبقه بن اســتاندارد، مشــتریان و تامین کنن

ــردد. ــه می گ ــدول شــش ارائ ج
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سیاست گذاران

ــا در کشــور نهادهای قانون گذار ــدی در توســعه رمزارزش ه ــررات نقــش کلی ــا اتخــاذ سیاســت ها، مق ــذار ب ــای قانون گ نهاده
دارنــد. در ایــران بانــک مرکــزی، مجلس شــورای اســامی، ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، دادســتانی کل 
کشــور، شــورای عالــی فضــای مجــازی، وزارات ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات، وزارت اقتصــاد و دارایــی 
جــز نهادهــای قانون گــذار در حــوزه رمــزارزش می باشــند کــه دامنــه تاثیرگــذاری آن هــا از قانون گــذاری 

ســطح کان کشــور تــا بخشــنامه و دســتورالعمل متفــاوت اســت.
انجمن های صنفی و 

اتحادیه ها
ــت  ــدود جه ــارات مح ــی، دارای اختی ــع تخصص ــوان مراج ــه عن ــا ب ــی و اتحادیه ه ــای صنف انجمن ه
سیاســت گذاری در کســب وکار زیرمجموعــه خــود می باشــند. ایــن نهادهــا می تواننــد نقــش قابــل 

توجهــی در توســعه رمزارزش هــا در کســب وکارهای تخصصــی ایفــا نماینــد. 

ارائه دهندگان 
سرویس

صادرکننــدگان توکــن، فراینــد ایجــاد و توزیــع توکن هــا را در اکوسیســتم رمــز ارزش بــه عهــده دارنــد. از صادرکنندگان توکن
ــدی در اکوسیســتم  ــا نقــش کلی ــن مجموعه ه ــزارزش می باشــد، ای ــی رم ــز هســته اصل ــه توکنای آنجــا ک

ــد.  ــا می کنن ایف
ارائه دهندگان کیف پول 

الکترونیکی
ــت  ــا جه ــف پول ه ــن کی ــت. ای ــز ارزش اس ــتم رم ــر اکوسیس ــز جدایی ناپذی ــی ج ــول الکترونیک ــف پ کی
ــزارزش  ــکان توســعه رم ــا ام ــدون حضــور آن ه نگهــداری توکن هــا طراحــی و پیاده ســازی می شــوند و ب

فراهــم نخواهــد شــد.
ــه منظــور ارائه دهندگان خدمات مالی ــا ب ــاری و صرافی ه ــی و اعتب ــا، موسســات مال ــی همچــون بانک ه ــات مال ــدگان خدم ارائه دهن

ارائــه خدمــات پرداخــت و تبــادل نقــش کلیــدی در اکوسیســتم رمــزارزش عهــده دار هســتند. ایــن بازیگــران 
بــه منظــور تبدیــل توکن هــا بایــد در اکوسیســتم حضــور داشــته باشــند.

اکوسیســتم رمــزارزش زمانــی توســعه کامــل پیــدا خواهــد کــرد کــه انــواع نهادهــای بــازار و ارائه دهنــدگان بازارسازان
فنــاوری بــه کنسرســیوم رمــزارزش مربوطــه بپیوندنــد. منظــور از بــازار کســب وکارهای متنوعــی هســتند 

کــه امــکان اســتفاده از توکن هــا را در مجموعــه خــود فراهــم نموده انــد.

کاربران

منظــور از ارائه دهنــدگان ارزش، ســرمایه دارانــی هســتند کــه دارایــی خــود را جهــت توکنایــز کــردن، در ارائه دهندگان ارزش
ــد. ــرار می دهن ــده توکــن ق ــار صادرکنن اختی

ــتم خریداران ارزش ــده و وارد اکوسیس ــده را خری ــای صادرش ــه توکن ه ــتند ک ــی هس ــداران ارزش، کاربران ــور از خری منظ
ــوند. ــزارزش می ش رم

تسهیلگران

تمامــی مراکــز آموزشــی و پژوهشــی کــه فعــاالن حــوزه رمــزارزش را تغذیــه دانشــی می نماینــد، جزیــی از مراکز آموزشی و پژوهشی
ــزارزش کشــور هســتند. دانشــگاه ها، انجمن هــای تخصصــی، پژوهشــکده های تخصصــی  اکوسیســتم رم

و آموزشــگاه های از جملــه ایــن بازیگــران هســتند.
راه انــدازی شتاب دهندگان اولیــه و ســرمایه  در گــردش الزم جهــت  تامیــن ســرمایه گذاری  بــا  شــتاب دهندگان 

بــازی می نماینــد. اکوسیســتم  نقــش مهمــی در  نوپــای حــوزه رمــزارزش  کســب وکارهای 

ــده رسانه ها ــزارزش برعه ــعه رم ــی در توس ــش مهم ــازی نق ــوزش و آگاه س ــازی، آم ــت فرهنگ س ــانه ها جه رس
ــم. ــور بدانی ــزارزش در کش ــتم رم ــی از اکوسیس ــم جزی ــانه ها را می توانی ــن رس ــذا ای ــد. ل دارن

جدول 6. بازیگران کلیدی اکوسیستم رمزارزش
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جمع بندی

امــروز موضــوع رمــزارزش و رگوالتــوری آن از اهمیــت باالیــی بــرای تمامــی کشــورها برخــوردار 
اســت و نمی تــوان بــه ســادگی از کنــار آن گذشــت و یــا آن را نادیــده گرفــت. رویکــرد منفعانــه 
ــار آورد.  در ایــن خصــوص ممکــن اســت در آینــده نزدیــک خســارات غیرقابــل جبرانــی را بــه ب
ــری از  ــا بهره گی ــود ب ــنهاد می ش ــزارش، پیش ــن گ ــه در ای ــورت گرفت ــات ص ــاس مطالع براس
ــب  ــی مناس ــت گذاری و جهت ده ــه سیاس ــبت ب ــه نس ــور فعاالن ــا، به ط ــارب در دنی ــدک تج ان
ــر کشــورهای پیشــرو در جهــان در  ــه، اکث ــن مطالع ــق ای ــدام گــردد. طب ــزارزش در کشــور اق رم
حــال قانون گــذاری در حــوزه رمــزارزش هســتند. کشــور مــا نیــز بــرای عقــب نمانــدن از ایــن قافلــه الزم اســت هرچــه ســریعتر 
اقدامــات الزم را جهــت توســعه ایــن مفهــوم تحول آفریــن مدنظــر قــرار دهــد. بــا تحلیل هــای صورت گرفتــه درایــن گــزارش 
دربــاره مســائل کان کشــور و تاثیــر رمــزارزش بــر بهبــود آن لــزوم اولویــت دادن قانون گــذاران بــه ایــن حــوزه بیــش از پیــش 
بــه چشــم می خــورد. از طرفــی شــرایط خــاص اقتصــادی و سیاســی کشــور، اهمیــت پرداختــن عملیاتــی بــه موضــوع رمــزارزش 
ــا و           ــات به ج ــا تصمیم ــط ب ــی ذی رب ــی و حاکمیت ــای دولت ــم نهاده ــا امیدواری ــد. در انته ــر می نمای ــن براب ــور چندی را در کش

ــد.  ــا نهن ــزارزش در کشــور بن ــذاری مناســب جهــت توســعه رم ــع خــود ریل گ به موق

             منابع
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ــی در  ــت اطاعــات اقتصــادی، ســناریوهای پیــش روی اقتصــاد جهان ــده پژوهــی، مدلســازی و مدیری ــات آین ــری، م، 1369، مطالع ــر، ه، امی ]1[.  اکب
ــه ــز پای ــای رم ــا ارزه ــه ب مواجه

]2[.  بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران، 1397، الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها
]3[.  پژوهشکده فناوری اطاعات، 1397، شناخت فناوري دفترکل توزیع شده، زنجیره بلوکي از دید کلي و از نگاه فناوري ارتباطات.

]4[.  معاونت پژوهش های اقتصادی، 1397، مقدمه ای بر تنظیم گری رمزینه ارزها در اقتصاد ایران
]5[.  معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی، 1397، ارز مجازی: قانونگذاری در کشورهای مختلف و پیشنهادها برای ایران

مرکز پژوهش های مجلس،1397، مقدمه ای بر تنظیم گری رمزینه ارزها در اقتصاد ایران  .]6[

پیوست
ــدارد. ارزش  ــره( ن ــا نق ــد طــا ی ــا پشــتوانه فیزیکــی )مانن ــد ام ــه می شــود کــه دولت هــا آن را منتشــر می کنن ــی گفت ــه واحــد پول ــات ب ــات: ارز فی ارز فی
ایــن نــوع پــول به جــای آنکــه وابســته بــه ارزش ذاتــی دارایی هایــی دیگــر به عنــوان پشــتوانه باشــد، ناشــی از ارتبــاط بیــن میــزان عرضــه و تقاضــا اســت. 
ارز فیــات، ارزی اســت کــه توســط دولــت یــک کشــور توزیــع می شــود. دولــت اعــام می کنــد کــه ایــن ارز، پــول رایــج بــرای پرداخــت اســت، امــا ایــن ارز 

بــا هیــچ کاالیــی مثــل طــا، پشــتیبانی نمی شــود.
ــتیبل کوین ها  ــد. اس ــتفاده می کنن ــتند، اس ــتوانه هس ــا پش ــی ب ــه دارای ــتیبل کوین ها ک ــت از اس ــات قیم ــاد ثب ــت ایج ــا جه ــن: رمزارزش ه ــتیبل کوی اس
ــی  ــب دارای ــه در قال ــا وثیق ــت ی ــک ضمان ــد و توســط ی ــی دارن ــتوانه دارای ــه پش ــتیبل کوین هایی ک ــرد: اس ــدی ک ــی طبقه بن ــته اصل ــه دو دس ــوان ب را می ت
ــه اســتفاده  ــوان وثیق ــه عن ــد ب ــا می توانن ــن رمزارزش ه ــال ارز و طــا و همچنی ــوان مث ــه عن ــی، ب ــی و غیرمال ــارف مال ــای متع ــت می شــوند. دارایی ه حمای
ــل کــردن  ــرای تعدی ــزی شــده ب ــرارداد هوشــمند برنامه ری ــده، نگهــداری می شــوند. اســتیبل کوین های الگوریتمــی: ق ــه معمــوال توســط صادرکنن شــوند، ک

ــن وســیله نوســانات قیمــت را کاهــش می دهــد.  ــه بدی ــری عرضــه و تقاضــا، ک ــرای براب ــد مجــدد اســتیبل کوین ها ب صــدور و خری
ــد و  ــاب می آی ــه حس ــات ب ــت اطاع ــتم ثب ــی سیس ــدند و نوع ــل ش ــم متص ــه ه ــروار ب ــورت زنجی ــه ص ــه ب ــی ک ــه ای از بلوک های ــن: مجموع باکچی
مفهــوم دفتــر کل توزیــع شــده را محقــق کــرده  اســت. باکچیــن ســه مــدل کلــی پیاده ســازی دارد: باکچیــن عمومــی و بــدون نیــاز بــه مجــوز، باکچیــن 

خصوصــی و نیازمنــد بــه مجــوز و باکچیــن کنسرســیوم.
ــره  ــگاه داده ذخی ــه صــورت رشــته ای از اعــداد و کاراکترهــا در پای ــی  از دارایی هــا کــه ب ــه صــورت دیجیتال ــگاری شــده و امــن ب ــی رمزن ــن: بازنمای توک

ــی. ــن ترکیب ــادار و توک ــن به ــردی، توک ــن کارب ــزارز، توک ــه/ رم ــن پرداخــت/ مبادل ــی دارد: توک ــروه اصل ــار گ ــه چه می شــود ک
فنــاوری دفتــر کل توزیــع شــده: پایــگاه داده ای اســت کــه اطاعــات ثبــت شــده در آن، توســط هــر شــرکت کننده بــه روز و نگهــداری می شــود کــه 
تغییــر یــا حــذف اطاعــات توســط یــک فــرد خــاص را تقریبــا غیرممکــن می کنــد و امنیــت اطاعــات را تــا حــد زیــادی افزایــش می دهــد. پرونده هــا توســط 

یــک ســازمان مرکــزی ثبــت و به روزرســانی نمی شــوند، بلکــه بــه طــور مســتقل توســط هــر نــود ســاخته و نگهــداری می شــوند.
رمــزارزش: رمــزارزش بازنمایــی دیجیتــال از ارزش دارایی هــا اســت کــه از تکنیــک رمزنــگاری شــده، شــبکه همتــا بــه همتــا و دفتــر کل توزیــع شــده 

ــد.  ــتفاده می کن ــطه ها، اس ــت واس ــدون دخال ــت، ب ــراری امنی ــات و برق ــد معام ــد، تایی ــرای ایجــاد حســاب های جدی ب
صــدور توکــن: بــه فراینــد ایجــاد و توزیــع توکن هــا، صــدور توکــن گفتــه می شــود. مکانیزم هــای ایجــاد توکــن عبارتنــد از پیــش  اســتخراج، اســتخراج 
مــداوم و ترکیبــی. پــس از ایجــاد توکن هــا، از طریــق یکــی از پنــج کانــال پیش فــروش توکــن، عرضــه اولیــه ســکه، اســتخراج، ایــردراپ و انشــعاب، توزیــع 

می شــوند.
ــایر اعضــا، الزم اســت  ــا س ــا ب ــه همت ــا ب ــاط همت ــراری ارتب ــت برق ــه جه ــه می شــود ک ــود گفت ــک ن ــن، ی ــبکه باکچی ــک از اعضــای ش ــه هری ــود: ب ن

ــد. ــب کنن ــی را نص ــای مخصوص نرم افزاره
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